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TOIMINTASUUNNITELMA 2017
1. Vuoden 2017 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.
Vuonna 2016 aloitettu rantahanke on toteutettu ja Lainerannan uimaranta on valmis
palvelemaan kyläläisiä ja muita vieraita entistä viihtyisämpänä ja turvallisempana. Jatkamme
hyväksi havaittua toimintaa, jonka tavoitteena on kyläläisten hyvinvointi ja viihtyvyys.
Rantahanke oli sen verran iso ponnistus, että vedämme hieman henkeä. Tavoitteena on kerätä
voimavaroja ja muitakin varoja tulevaan toimintaan.

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 35 kertaa. Aukioloksi on vakiintunut talvisaikaan
lauantai kello 15 – 18 ja kesäisin perjantai kello 17 – 20. Sekä talvisauna että kesäsauna
lämmitetään tänä vuonna talkoovoimin. Kesäsaunan vuoroja on vähennetty edellisistä vuosista
tappiollisen toiminnan vuoksi.
Kulttuuritoiminta järjestää kyläjuhlat. Tänä vuonna ohjelmassa on juhannusjuhla ja joulujuhla.
Erityisesti juhannusjuhlan ohjelmaan panostamme tänä vuonna enemmän, koska Elotulista
pidämme taas taukoa. Kulttuuritoiminnasta vastaa Jaana Joutsen.
Ompeluseura tekee käsitöitä ja askartelee myyjäistuotteita. Ompeluseura kokoontuu Pirjo
Lehtisen johdolla. Käsitöitä ja muita tuotteita myydään myyjäisissä.
Kyläiltoja järjestämme Lainerannassa viisi: kaksi naisille ja kaksi miehille sekä yhteisen
kyläillan maaliskuussa. Teemoja kyläilloissa ovat toiveiden mukaan esimerkiksi linnunpöntöt.
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
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Tapahtuma
•
•

Talviuinti lauantaisin klo 15 – 18
Jäänlähtöveikkaus alkaa: kuponki 5 €
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Helmikuu

•
•

Talviuintia
Miesten kyläilta

Maaliskuu

•
•

Huhtikuu

•
•
•
•

Talviuintia
Kyläilta: luontoteema, linnunpönttötalkoot – Miljoona linnunpönttöä –
kampanjaan osallistuminen
Pilkkikilpailut
Talviuintia
Kevätkokous
Naisten kyläilta: teemana kuohuviinit ja shamppanja

Toukokuu

•
•

Kesäkuu

•
•
•
•
•

Kevätsiivousta ja kunnostusta
Osallistuminen Avaimet maisemaan –hankkeeseen: pihasuunnitelman
pohtimista asiantuntijan johdolla – pihatalkoot ja talkookahvitus
Avoimet Kylät –tapahtuma la 10.6. – kesän avaus, kesäsauna lämpiää
Juhannusaaton juhla 23.6. klo 18 – 20
Kesäsauna pe 30.6. klo 17 – 20
Kesäsauna pe klo 17 – 20: 7.7., 14.7., 21.7. ja 28.7.
Miesten kyläilta

Elokuu

•
•

Kesäsauna pe klo 17 – 20: 4.8. kylän saunailta
Naisten kyläilta

Syyskuu

•
•

Syyssiivousta sisällä ja ulkona
Narsissien tms. istutusta pihalle, pihasuunnitelman toteutusta

Lokakuu

•

Talviuinti alkaa 7.10., lauantaisin klo 15 – 18

Marraskuu

•
•

Talviuintia
Syyskokous

Joulukuu

•
•

Talviuintia
Joulujuhla 10.12.

Heinäkuu

4. Kokoukset
Yhdistyksellä on vuosittain kaksi yleistä kokousta: kevätkokous ja syyskokous.
Kevätkokouksen asialistalla maaliskuussa on tilinpäätöksen hyväksyminen. Syyskokous
marraskuussa hyväksyy toimintasuunnitelman ja talousarvion. Tänä vuonna syyskokouksessa
valitaan kahden vuoden jaksolle puheenjohtaja ja hallitus. Hallituksen tavoitteena on kokoontua
noin kymmenen kertaa vuodessa.

5. Talous
Kyläyhdistys kerää varoja kolmesta lähteestä: saunatoiminnasta, tilavuokrauksesta ja
myyjäisistä. Lisäksi jäsenmaksut ovat tärkeitä taloudelle.
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Saunan maksut nouseva hieman. Talvisaunan maksut säilyvät ennallaan: aikuisten saunamaksu
on neljä euroa ja lasten kaksi euroa. Kesäsaunan maksut nousevat: aikuisten saunamaksu on
kolme euroa ja lasten kaksi euroa.
Tilavuokraus keskittyy kesään ja lauantaipäiviin. Tilavuokrauksesta, tiloista ja tilavuokrauksen
ehdoista kerrotaan nettisivuillamme. Lainerannan vuokra säilyy ennallaan: päivä maksaa 120
euroa, jäsenille 100 euroa. Vuokraamme kesäjuhliin esiintymislavaa sekä taitettavia pöytiä ja
penkkejä. Vuokrauksia hoitaa Jaana Joutsen.
Myyjäisistä vastaa ompeluseura. Kyläyhdistys maksaa tekijöille tarvikkeet.
Vain välttämättömiin hankintoihin ja korjauksiin varataan 500 euroa. Muutoin keskitymme
varainhankintaan ja kassan vahvistamiseen. Uusia varainhankintakeinoja etsitään.
Rantahanke vaikuttaa talousarviossa siten, että hankkeen kustannuksien maksatusta haetaan
hankkeen valmistuttua. Maksatus saattaa viivästyä vuoden loppuun tai jopa vuoden 2018
alkuun. Lounaismaan osuuspankista otettu laina pyritään maksamaan pois heti kun se on
mahdollista.
Talousarviossa arvioidaan tuloiksi 10 150 euroa ja menoiksi 8800 euroa.

6. Jäsenet
Jäsenmaksu säilyy 10 eurossa. Kylille muuttavat uudet asukkaat ja kesäasukkaat toivotetaan
tervetulleiksi Lainerantaan. Tavoitteena on kasvattaa jäsenmäärä mahdollisuuksien mukaan.

7. Hallinto ja toimihenkilöt
Hallituksessa on puheenjohtaja ja viisi jäsentä. Hallitus valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan.
Syyskokouksessa 2017 valitaan puheenjohtaja ja hallitus seuraavaksi kahden vuoden 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
Teemme yhteistyötä Salon seudun muiden yhdistystoimijoiden ja Salon kaupungin päättäjien ja
virkamiesten kanssa. Haemme kaupungilta yhdistyksille tarkoitettua avustusta. Osallistumme
Naarjärven Suojeluyhdistyksen ja Varsinais-Suomen Kylät ry:n toimintaan.
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