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TOIMINTASUUNNITELMA 2018
1. Vuoden 2018 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.
Kahden vuoden hankepuuhailun jälkeen vuorossa on rauhallisempi vuosi, jolloin nautitaan
tehdyistä parannuksista ja kerätään voimia ja varoja tuleviin toimiin. Yhteistoimintaa
harrastetaan erilaisten kyläiltojen ja retkeilyn muodossa. Tavoitteena on saattaa kyläläiset
yhteen keskustelemaan ja vaihtamaan ajatuksia ja tietoja kylän tarinoista ja luonnosta.

2. Toiminta
Järjestämme vanhaa ja uutta toimintaa tasaisesti läpi vuoden. Tavoitteena on saada kyläläiset
liikkelle osallistumaan ja tapaamaan toisiaan. Jossain vaiheessa kyselemme tarkemmin
mielipiteitä Lainerannasta ja toiminnasta.
Saunatoiminta jatkaa kuten ennenkin. Talvisauna lämpiää lauantaisin huhtikuun loppuun
lauantaisin kello 15 – 18 ja jatkaa taas lokakuusssa. Lämmityskertoja on noin 30. Kesäsauna
lämpiää sydänkesän perjantaisin kello 17 – 20 noin 6 – 7 kertaa. Sekä talvisauna että kesäsauna
lämmitetään talkoovoimin. Tuvassa on mahdollisuus kahvitteluun.
Kulttuuritoiminta keskittyy enemmän kyläkulttuurin yhteen muotoon, kyläjuhliin. Alusta
alkaen olemme järjestäneet Lainerannassa juhannusjuhlan ja joulujuhlan. Niin tänäkin vuonna.
Juhannusjuhlille tuntuu olevan tilausta, ja niihin panostamme entistä enemmän.
Ompeluseura tekee käsitöitä ja askartelee myyjäistuotteita. Ompeluseura kokoontuu Pirjo
Lehtisen johdolla. Käsitöitä ja muita tuotteita myydään myyjäisissä ja suoraan asiakkaille.
Kyläiltoja ja retkiä on luvassa tänäkin vuonna. Suunnitteilla on vaikkapa perinneruokien
yhdessä valmistamista ja luonto- tai muita tutustumisretkiä. Mietimme sopivia kohteita omilta
kyliltä ja lähiseudulta. Saunailtoja järjestämme toiveiden mukaan miehille, naisille ja koko
kylälle.
Lainerannan siivouksesta huolehtivat Sinikka Salmi ja muut vapaaehtoiset, mikäli emme saa
palkattua vaikkapa nuoria siivoustyöhön.
Kiinteistöhuolto (auraukset, pienet korjaukset, 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 2 €
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Helmikuu

•
•

Talviuintia
Miesten kyläilta: sauna lämpiää

Maaliskuu

•
•
•
•

Talviuintia
Pilkkikilpailut
Jatkamme linnunpönttöjen rakentamista sään salliessa
Naisten kyläilta: sauna lämpiää

Huhtikuu

•
•
•

Toukokuu

•
•

Talviuintia
Kevätkokous, vieraana kyläläinen
Kyläilta: teemana perinneruoat (esim.karjalanpiirakat) yhteinen
ruokailu
Kevätsiivousta ja kunnostusta, maisemasuunnitelman toteuttamista
Kyläkävely tai luontoretki, makkaranpaistoa grillikatoksessa

Kesäkuu

•

Heinäkuu

•
•
•
•
•

Avoimet Kylät –tapahtuma la 9.6. – kesän avaus, liikuntaa, sauna
lämpiää, lettuja ja makkaraa
Juhannusaaton juhla 22.6. klo 18 – 20
Kesäsauna pe 29.6. klo 17 – 20, soutuveneretki, makkaraa ja lettuja
Kesäsauna pe klo 17 – 20: 6.7., 13.7., 20.7. ja 27.7.
Miesten kyläilta: sauna lämpiää
Kyläkävely tai luontoretki, makkaranpaistoa grillikatoksessa

Elokuu

•
•

Kesäsauna pe klo 17 – 20: 3.8. kylän saunailta
Naisten kyläilta: ruokateema, sauna lämpiää

Syyskuu

•
•

Syyssiivousta sisällä ja ulkona
Luontoretki kylien luontokohteisiin, makkaranpaistoa metsässä

Lokakuu

•
•

Talviuinti alkaa 7.10., lauantaisin klo 15 – 18
Kyläilta: teemana perinneruoat (esim.ruisleipä), yhteinen ruokailu

Marraskuu

•
•
•

Talviuintia
Syyskokous
Pikkujouluretki lähiseudulle

Joulukuu

•
•

Talviuintia
Joulujuhla 9.12.

4. Kokoukset
Yhdistyksellä on vuosittain kaksi yleistä kokousta: kevätkokous ja syyskokous.
Kevätkokouksen asialistalla maaliskuussa on tilinpäätöksen hyväksyminen. Syyskokous
marraskuussa hyväksyy toimintasuunnitelman ja talousarvion. Kokouksiin kutsutaan
vierailijoita. Hallituksen tavoitteena on kokoontua noin kymmenen kertaa vuodessa.
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5. Talous
Kyläyhdistys kerää varoja kahdesta isommasta lähteestä, saunatoiminnasta ja tilavuokrauksesta,
sekä monesta pienestä purosta kuten myyjäisistä, pilkkikisoista ja jäsenmaksuista.
Saunan maksut pysyvät ennallaan. Talvisaunan maksun nousivat 2017 syksyllä muiden
talviuintipaikkojen tasolle. Kesäsauna on edullinen, vain kaksi euroa aikuisilta ja euron lapsilta.
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.
Alkuvuodesta maksamme kokonaan pois rantahanketta varten otetun lainan. Sen jälkeen
ryhdymme keräämään pesämunaa seuraavia isompia korjauksia varten. Listalla ovat talon
maalaukset ja saunan tarpeelliset uudistukset. Saunan kiukaan hankintaan ja muihin pieniin
korjauksiin ja hankintoihin varataan 1000 euroa. Laiturin lämpömattoja korjataan uudelle
laiturille sopiviksi ja tarvittaessa asennetaan vielä lisävaloja portaisiin.
Talousarviossa arvioidaan tuloiksi 9300 euroa ja menoiksi 8400 euroa.

6. Jäsenet
Jäsenmaksu säilyy 10 eurossa. Kylille muuttavat uudet asukkaat ja kesäasukkaat toivotetaan
tervetulleiksi Lainerantaan. Kyläläisiä kannustetaan hankkimaan uusia jäseniä.

7. Hallinto ja toimihenkilöt
Hallituksessa on puheenjohtaja ja viisi jäsentä. Hallitus valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan.
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 (jos julkaisuaikataulut sopivat)

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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