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TOIMINTASUUNNITELMA 2016
1. Vuoden 2016 tavoite
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.
Kyläyhdistyksen sääntöjen mukaisesti järjestämme toimintaa, jonka tavoitteena on lisätä
yhteistoimintaa ja yhteishenkeä kylissämme ja pitää huolta Lainerannasta. Osa toiminnasta on
säännöllistä ja vakiintunutta, kuten saunatoiminta ja juhannusjuhla. Sen lisäksi toteutamme
erilaisia tapahtumia, joilla on erilaisia teemoja. Elotulet palaavat vuoden tauon jälkeen
Lainerantaan.

2. Toiminta
Kyläyhdistyksen toimintaa ovat saunatoiminta, kulttuuritoiminta ja ompeluseura. Järjestämme
kyläiltoja, joissa on erilaisia teemoja.
Saunatoiminta tarjoaa mahdollisuuksia liikuntaan, virkistäytymiseen ja seurusteluun. Talvi- ja
kesäsauna lämpiävät vuoden aikana noin 40 kertaa. Aukioloksi on vakiintunut talvisaikaan
lauantai kello 15 – 18 ja kesäisin perjantai kello 17 – 20. Talvisauna lämmitetään edelleen
talkoovoimin. Palkkaamme 15 – 17 – vuotiaan nuoren lämmittämään kesäsaunaa.
Kulttuuritoiminta järjestää vuoden tauon jälkeen Elotulet-kyläjuhlan. Työnimenä on ”Elotulet
Remix – Elävät ja kuolleet kuvat”. Lisäksi varaudumme elonkorjuuaikaan järjestettävään
Elonleikkuu-tapahtumaan, jos olosuhteet ovat suotuisat. Tavoitteena on esitellä vanhoja
työkoneita ja työmenetelmiä. Kulttuuritoiminnasta vastaa Jaana Joutsen.
Ompeluseura tekee käsitöitä ja askartelee myyjäistuotteita. Ompeluseura kokoontuu Pirjo
Lehtisen johdolla. Käsitöitä ja muita tuotteita myydään myyjäisissä.
Kyläiltoja järjestämme Lainerannassa kuusi. Osa on yhteisiä, osa miehille tai naisille erikseen
toiveiden mukaan. Kyläilloissa on erilaisia teemoja. Yksi toivottu teem on luonto.
Lainerannan siivouksesta huolehtivat Sinikka Salmi ja Tiina Isomäki.
Kiinteistöhuolto (auraukset, pienet korjaukset, maalaukset, lämmitys talviaikaan, puutalkoot)
tehdään lähes kokonaan talkootyönä. Risto Salmi pitää huolta kiinteistöstä ja kutsuu muita
talkoisiin.

3. Tapahtumat
Kuukausi
Tammikuu
Helmikuu
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Tapahtuma
•
•
•
•

Talviuinti lauantaisin klo 15 – 18
Kyläilta: peli-ilta/tietovisa
Talviuintia
Miesten kyläilta
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Kuukausi
Maaliskuu

Huhtikuu
Toukokuu
Kesäkuu

Heinäkuu
Elokuu

Syyskuu
Lokakuu
Marraskuu
Joulukuu

Tapahtuma
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Talviuintia
Kevätkokous
Pilkkikilpailu su 20.3. klo 9 – 13 – säävaraus
Talviuintia
Kyläilta: luontoteema/linnut ja linnunpöntöt
Kevätsiivousta ja kunnostusta
Naisten kyläilta: kasvohoito/meikkaus tai lähiretki
Kesäsauna alkaa 3.6. pe klo 17 – 20
Kesäretki: puutarha/lähimatkailuteema esim. Kemiön saarelle
Juhannusaaton juhla 24.6. klo 18 – 20
Kesäsauna pe klo 17 – 20
Miesten kyläilta
Kesäsauna pe klo 17 – 20
Elotulet Remix Elävät ja kuolleet kuvat esim. 6.8. tai myöhemmin
Kylän yhteinen saunailta pe 26.8. – kesän päätös
Elonleikkuu-tapahtuma
Syyssiivousta sisällä ja ulkona
Talviuinti alkaa 1.10., lauantaisin klo 15 – 18
Naisten kyläilta/retki
Talviuintia
Syyskokous
Talviuintia
Joulujuhla 11.12.

4. Kokoukset
Yhdistyksellä on vuosittain kaksi yleistä kokousta: kevätkokous ja syyskokous.
Kevätkokouksen asialistalla maaliskuussa on tilinpäätöksen hyväksyminen. Syyskokous
marraskuussa hyväksyy toimintasuunnitelman ja talousarvion.
Hallituksen tavoitteena on kokoontua noin kymmenen kertaa vuodessa.

5. Talous
Kyläyhdistys kerää varoja kolmesta lähteestä: saunatoiminnasta, tilavuokrauksesta ja
myyjäisistä. Lisäksi jäsenmaksut ovat tärkeitä taloudelle.
Saunan maksut säilyvät ennallaan. Talvisaunan maksu on neljä euroa ja kesäsaunan kaksi
euroa. Lapsille maksut ovat kaksi euroa ja euron.
Tilavuokraus keskittyy kesään ja lauantaipäiviin. Tilavuokrauksesta, tiloista ja tilavuokrauksen
ehdoista kerrotaan nettisivuillamme. Lainerannan vuokra on 1.9.2014 alkaen ollut 120 euroa,
jäsenille 100 euroa. Vuokraamme kesäjuhliin 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. Vuokrattavana on lisäksi kaksikin telttaa: perinteinen toriteltta 3 x 3 m ja
taitettava iso teltta 3 x 6 m. Vuokrauksia hoitaa Jaana Joutsen.
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Myyjäisistä vastaa ompeluseura. Kyläyhdistys maksaa tekijöille tarvikkeet.
Hankintoihin ja korjauksiin varataan 1000 euroa. WC-rakennuksen katto uusitaan keväällä ja
saunaan hankitaan kiukaan sisäosa varaosaksi.
Tavoitteena on aloittaa hanke uimarannan ja laiturin kehittämiseksi vuoden 2016 aikana.
Yleishyödyllisen investoinnin tuki on yleensä 50 %. Hanketta ei ole sisällytetty talousarvioon,
mutta jo nyt omaa rahoitusta on kerätty 7500 euroa.
Talousarviossa arvioidaan tuloiksi 10 280 euroa ja menoiksi 10 000 euroa.

6. Jäsenet
Jäsenmaksu säilyy 10 eurossa. Kylille muuttavat uudet asukkaat ja kesäasukkaat toivotetaan
tervetulleiksi Lainerantaan. Tavoitteena on pitää jäsenmäärä noin 120:ssa.

7. Hallinto ja toimihenkilöt
Hallituksessa on puheenjohtaja ja viisi jäsentä. Hallitus valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan.
Syyskokouksessa 2015 valitaan puheenjohtaja ja hallitus seuraavaksi kaudeksi.
Puheenjohtajalla, varapuheenjohtajalla, sihteerillä ja rahastonhoitajalla on
nimenkirjoitusoikeus, kaksi yhdessä. Hallitus nimeää tarpeen mukaan muita henkilöitä
erilaisiin tehtäviin.

8. Viestintä
Tiedotamme toiminnasta seuraavissa medioissa:
• Nettisivuillamme www.laineranta.fi. Nettisivuja päivittää puheenjohtaja.
• Facebookissa sivulla www.facebook.com/laineranta
• Ilmoitustauluilla, joita on kymmenen eri puolilla kylää
• Kyläkirjeillä kolme kertaa vuodessa. Kyläkirjeen voi pyytää myös sähköpostina.
• Salon kaupunkitiedotteessa (kaikille avoimet tärkeimmät tapahtumat).

9. Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa
Pyrimme yhteistyöhön Salon seudun muiden toimijoiden ja Salon kaupungin päättäjien ja
virkamiesten kanssa. Yhteistyön muotoja ovat:
• Osallistumme kaupungin tai muiden toimijoiden järjestämiin tilaisuuksiin, joiden aihe on
meille tärkeä.
• Haemme kaupungilta yhdistyksille tarkoitettua avustusta.
• Osallistumme Naarjärven Suojeluyhdistyksen ja Varsinais-Suomen Kylät ry:n toimintaan.
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