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TOIMINTASUUNNITELMA 2014
1. Vuoden 2014 tavoite
Kyläyhdistyksemme säännöt kertovat:
Yhdistyksen tarkoituksena on koota alueellaan asuvat vakinaiset asukkaat sekä
kesäasukkaaat yhteistoimintaan kyläyhteisön hyväksi, edistää heidän hyvinvointiaan
ja viihtyvyyttään, vaalia kylän kulttuuriperintöä ja edistää kyläkulttuurin kehittymistä
sekä edistää maaseudun ja kaupungin vuorovaikutusta.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys tekee esityksiä kyläyhteisön olojen
parantamiseksi, järjestämällä tiedotus ja keskustelutilaisuuksia, järjestämällä
opintoretkiä esim. luontoon sekä kursseja ja kerhoja.
Yhdistys pyrkii olemaan aktiivisesti yhteydessä Salon kaupungin päättäjiin esim.
ympäristöä koskevissa asioissa ja siten vaikuttamaan asioiden päätöksentekoon.
Salon kaupunki on taloudellisessa ahdingossa. Se näkyy lähipalvelujen loppumisena,
palvelujen keskittämisenä keskustaan ja avustusten kutistumisena. Kaupunki harkitsee
myös ranta-alueiden myyntiä. Moni uimaranta saattaa joutua myyntiin, jos paikalliset
toimijat eivät ole niistä kiinnostuneita.
Laineranta on rakennettu kaupungilta vuokratulle rantatontille. Vuokrasopimuksemme
on pitkäaikainen – aina vuoteen 2028 – mutta riittääkö se? Pitkällä aikavälillä
yhdistyksen oma aktiivisuus ja vakaa talous ovat paras toiminnan jatkuvuuden tae. Se
vaatii kyläyhdistykseltä paljon työtä, talkoita ja ahkeria tekijöitä. Ei riitä, että
Laineranta on olemassa. Meidän on näytettävä, että Lainerannassa tapahtuu ja että
toimintamme on monipuolista ja kyläyhteisöä palvelevaa. Jokaisella kyläläisella on
tässä tärkeä rooli.
Vuonna 2014 jatkamme aktiivista toimintaa ja järjestämme useita erilaisia tapahtumia.
Tavoitteena on saada kyläläiset entistä ahkerammin toimintaan mukaan.

2. Toiminta
Kyläyhdistyksen toimintaa ovat saunatoiminta, kulttuuritoiminta ja ompeluseura.
Lainerannassa järjestetään kyläiltoja.
Saunatoiminta tarjoaa mahdollisuuksia liikuntaan, virkistäytymiseen ja seurusteluun.
Talvi- ja kesäsauna lämpiävät vuoden aikana noin 40 kertaa. Talvisauna lämpiää
lokakuusta huhtikuuhun lauantaisin neljä tuntia kello 15 - 19. Tavoittelemme
kesäsaunaan lisää kävijöitä: kun talvisaunassa käy keskimäärin parikymmentä
uimaria, kesäsauna on jäänyt vähän toiselle kymmenelle. Samalla vaivalla kävijöitä
voisi olla tuplasti. Harkitsemme, olisiko toinen päivä, esimerkiksi perjantai, parempi
saunapäivä. Teemme asiasta kyselyn keväällä. Palkkaamme 15 – 17 – vuotiaan nuoren
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lämmittämään saunaan ja kahvittamaan, jos saamme avustusta palkkaukseen. Sekä
talvi- että kesäsaunassa pidämme kahvilaa. Kahvileivät leivomme talkoilla.
Kulttuuritoiminta keskittyy Elotulet-kyläjuhlan suunnitteluun ja toteutukseen.
Aloitamme suunnittelun ja ideoinnin jo tammikuussa yhteisessä kyläillassa. Vietämme
Elotulia lauantaina 2.8. Kesällä 2013 kauranleikkuu Metolassa onnistui erittäin hyvin.
Osallistujia oli viitisenkymmentä. Suunnittelemme samantyyppistä tapahtumaa
syyskuun alkuun yhteistyössä kylän maanviljelijöiden kanssa. Kulttuuritoiminnasta
vastaa Jaana Joutsen.
Ompeluseura tekee käsitöitä ja askartelee myyjäistuotteita. Ompeluseura kokoontuu
Pirjo Lehtisen johdolla. Käsitöitä ja muita tuotteita myydään myyjäisissä Kiskossa ja
Salossa.
Kyläillat tarjoavat kyläläisille ja kesäasukkaille lisää mahdollisuuksia tulla
Lainerantaan ja tavata muita kyläläisiä. Tilaisuudet ovat pääosin maksuttomia.
Suunnitelmissa on seitsemän kyläiltaa. Järjestämme naisille ja miehille omat kyläillat.
Tammikuussa mietimme kyliemme historiaa ja kyläkulttuurin käsitettä kyläkulttuurin
illassa. Elokuussa kutsumme kyläläiset liikunnalliseen saunailtaan. Kyläyhdistys ottaa
mielellään vastaan ideoita kyläiltojen ohjelmaksi.
Lainerannan siivouksesta huolehtivat Sinikka Salmi ja Tiina Isomäki.
Kiinteistöhuolto (siistimiset, auraukset, pienet korjaukset, maalaukset, lämmitys
talviaikaan) tehdään lähes kokonaan talkootyönä. Risto Salmi ja Markku Pääkkönen
järjestelevät huoltotöitä.

3. Tapahtumat
Kuukausi
Tammikuu
Helmikuu

Maaliskuu

Huhtikuu
Toukokuu
Kesäkuu
Heinäkuu
Elokuu
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Tapahtuma
• Talviuinti lauantaisin klo 15 – 19
• Kyläkulttuurin ilta: Elotulien alkulaukaus
• Talviuintia
• Ulkoilutapahtuma sään ehdoilla
• Miesten kyläilta
• Talviuintia
• Kevätkokous
• Pilkkikilpailu 29.3. klo 9 - 13
• Talviuintia
• Naisten kyläilta
• Kevätsiivous sisällä ja ulkona
• Kesäsauna ke/pe klo 17 – 20
• Juhannusaaton juhla 20.6. klo 18 – 20
• Kesäsauna ke/pe klo 17 - 20
• Miesten kyläilta
• Kesäsauna ke/pe klo 17 - 20
• Elotulet 2.8. lauantaina

Vastuuhenkilö
Juhani Joutsen
Hallitus
Juhani Joutsen
Jaana Joutsen
Hallituksen miehet
Juhani Joutsen
Hallitus
Hallitus, Kari Rättö
Juhani Joutsen
Hallitus
Sinikka Salmi
Hallitus
Jaana Joutsen
Hallitus
Hallituksen miehet
Hallitus
Jaana Joutsen
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Kuukausi
Syyskuu
Lokakuu
Marraskuu
Joulukuu

Tapahtuma
• Kylän liikunnallinen saunailta
• Elonkorjuutapahtuma
• Syyssiivous sisällä ja ulkona
• Talviuinti alkaa 4.10.
• Kyläilta
• Syyskokous
• Naisten kyläilta
• Joulujuhla 14.12. klo 12

Vastuuhenkilö
Hallitus
Jaana Joutsen
Sinikka Salmi
Juhani Joutsen
Hallitus
Hallitus
Hallitus
Hallitus

4. Kokoukset
Yhdistyksellä on vuosittain kaksi kokousta: kevätkokous ja syyskokous.
Kevätkokouksen asialistalla on tilinpäätöksen hyväksyminen. Syyskokous hyväksyy
toimintasuunnitelman ja talousarvion. Kokouksissa on muutakin sisältöä kuin pelkkä
virallinen kokous. Hallitus kokoontuu noin kymmenen kertaa vuodessa.

5. Talous
Kyläyhdistys kerää varoja kolmesta lähteestä: saunasta, tilavuokrauksesta ja
myyjäisistä. Lisäksi jäsenmaksut ovat tärkeitä taloudelle.
Saunan maksut säilyvät ennallaan. Kahvilahintoja on lievästi nostettu: makkaran ja
kahvileivän hinta on nyt 1,50 euroa.
Tilavuokraus keskittyy kesään ja lauantaipäiviin. Tilavuokrauksesta ja tiloista
kerrotaan nettisivuillamme. Lainerannan vuokra on edelleen 100 euroa, jäsenille 90
euroa. Lisäksi vuokraamme esiintymislavaa sekä taitettavia pöytiä ja penkkejä.
Esiintymislavan vuokra on 100 euroa ensimmäiseltä vuorokaudelta ja sen jälkeen 70
euroa. Kuljetuksen kustannuksista sovitaan erikseen. Pöytäryhmän (pöytä ja kaksi
penkkiä) vuokra on viisi euroa. Pöytäryhmässä istuu 6 – 8 henkilöä ja pöytiä on
yhteensä kymmenen. Tilavuokrausta hoitaa Jaana Joutsen.
Myyjäisistä vastaa ompeluseura.
Lainerannan rakennukset ja piha ovat erinomaisessa kunnossa, kiitos
vastuuntuntoisten talkoolaisten. Hankintoihin ja sähkötöihin, mm. valojen muutoksiin,
varaamme 500 euroa.
Talousarviossa arvioidaan tuloiksi 8000 euroa ja menoiksi 7800 euroa. Suurimmat
menoerät ovat siivous ja sähkö. Rantarahastoa kartutetaan loppuvuonna
mahdollisuuksien mukaan.

6. Jäsenet
Jäsenmaksu säilyy 10 eurossa. Houkuttelemme uusia jäseniä mukaan. Kylille
muuttavat uudet asukkaat ja kesäasukkaat toivotetaan tervetulleiksi Lainerantaan.
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7. Hallinto ja toimihenkilöt
Hallitus valitaan nyt syyskokouksessa kahdeksi vuodeksi. Uusi hallitus aloittaa
toimintansa heti. Hallituksessa on puheenjohtaja ja viisi jäsentä. Hallitus valitsee
varapuheenjohtajan ja keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin ja rahastonhoitajan.
Puheenjohtajalla, varapuheenjohtajalla, sihteerillä ja rahastonhoitajalla on
nimenkirjoitusoikeus, kaksi yhdessä. Emäntä Pirjo Lehtinen hoitaa sovittujen
tilaisuuksien tarjoilua ja vetää ompeluseuraa. Hallitus nimeää tarpeen mukaan muita
henkilöitä erilaisiin tehtäviin.

8. Viestintä
Tiedotamme toiminnasta seuraavilla välineillä:
• Nettisivuillamme www.laineranta.fi. Nettisivuja päivittää puheenjohtaja.
Nettisivujen toimintaa voidaan vielä kehittää mm. sähköpostien lähettämiseen,
mikäli jäsenet ilmoittavat sähköpostiosoitteensa jäsenmaksun yhteydessä.
• Ilmoitustauluilla, joita on kymmenen eri puolilla kylää: Pitkäniementie,
Lehuniementie, Tilkkala, Lampola, Luhdantie, Ylipakka, Pommitie, Purolantie,
Lehtiläntie ja Lammijärven postilaatikot.
• Kyläkirjeillä, joita lähetetään kolme kertaa vuodessa: vuoden alussa jäsenmaksun
keräämiseksi, kesän alussa ja syksyn alussa. Kyläkirjeen voi pyytää myös
sähköpostina.
• Salon kaupunkitiedotteessa (kaikille avoimet tärkeimmät tapahtumat).
• Salon kaupungin nettisivuilla tapahtumakalenterissa (kaikille avoimet
tärkeimmät tapahtumat).

9. Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa
Pyrimme yhteistyöhön alueemme muiden toimijoiden ja Salon kaupungin päättäjien ja
virkamiesten kanssa. Yhteistyön muotoja ovat:
• Seuraamme kaupungin päätöksentekoa ja osallistumme kaupungin tai muiden
toimijoiden järjestämiin tilaisuuksiin, joiden aihe on meille tärkeä.
• Haemme kaupungilta yhdistyksille tarkoitettua avustusta, mikäli sellaista vielä
tulee haettavaksi.
• Osallistumme Naarjärven Suojeluyhdistyksen toimintaan. Olemme yhdistyksen
jäsen.
• Seuraamme ja osallistumme Varsinais-Suomen Kylät ry:n toimintaan. Olemme
yhdistyksen jäsen.
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