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TOIMINTASUUNNITELMA 2019
1. Vuoden 2019 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.
Tavoitteena on tuoda kyläläisiä yhteen erilaisiin tapahtumiin ja toimintaan. Unelmissa olisi
aika, jolloin kyläläiset tulevat mielellään Lainerantaan oli siellä mitä tahansa: sauna, kyläilta tai
muu tapahtuma. Laineranta olisi mukava, iloinen ja rento kohtaamispaikka kyläläisille ja muille
kävijöille läheltä tai kauempaa. Tavoitteena on kohentaa kyläläisten hyvinvointia ja
viihtyvyyttä.

2. Toiminta
Toiminta jatkuu tuttujen tapahtumien ja retkien muodossa. Ytimessä on sauna, joka täyttää
hyvin tavoitteet hyvinvoinnista ja viihtyvyydestä.
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 käytännössä kylän juhliin. Järjestämme juhannus- ja joulujuhlan.
Jotain uutta olisi mukava kehittää vanhan viereen.
Ompeluseuran toiminta on hiipunut. Jäljellä on vielä jonkin verran käsitöitä, joita myydään tai
lahjoitetaan sopivissa tilaisuuksissa. Jos kylältä löytyy intoa ja tekijöitä jatkaa käsitöitä tai
askarteluja yhdessä, kyläyhdistys tukee sellaista intoa materiaalihankinnoilla.
Kyläiltoja ja retkiä jatkamme. Mietimme sopivia kohteita omilta kyliltä ja lähiseudulta.
Luontoretkille löytynee uusia kohteita läheltä, esimerkiksi pehkusuolta. Saunailtoja
järjestämme toiveiden tai teemojen mukaan miehille, naisille ja kesän lopuksi koko kylälle.
Lainerannan siivouksesta huolehtivat Severi Santasaari ja Sinikka Salmi (saunan siivoukset).
Suursiivoukset teetetään erikseen.
Kiinteistöhuolto (pienet korjaukset, lämmitys talviaikaan, puutalkoot) tehdään talkootyönä.
Auraukseen joudutaan mahdollisesti pyytämään urakoitsijaa. Risto Salmi pyytää muita
talkoisiin. Toiveissa olisi, että kiinteistön huoltoon osallistuisi enemmän henkilöitä, vaikkapa
vain yhteen nimettyyn tehtävään. Näin taakka ei kasvaisi liian suureksi yhdelle henkilölle.
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3. Tapahtumat
Kuukausi
Tammikuu
Helmikuu
Maaliskuu

Huhtikuu

Toukokuu
Kesäkuu

Heinäkuu
Elokuu
Syyskuu
Lokakuu
Marraskuu
Joulukuu

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

Talviuinti lauantaisin klo 15 – 18
Jäänlähtöveikkaus alkaa: kuponki 2 €
Talviuintia
Miesten kyläilta: sauna lämpiää
Talviuintia
Pilkkikilpailut
Naisten kyläilta: sauna lämpiää ja teema/ohjelma järjestetään toiveiden
mukaan
Talviuintia
Kevätkokous, jossa esitys jostain kiinnostavasta aiheesta
Kevätretki pehkusuolle, kyläyhdistys tarjoaa kahvit
Kevätsiivousta ja kunnostusta
Kakkubrunssi keväisenä sunnuntaina tai lauantaina
Avoimet Kylät –tapahtuma la 8.6. – kesän avaus, liikuntaa, sauna
lämpiää, lettuja ja makkaraa
Juhannusaaton juhla 21.6. klo 18 – 20
Kesäsauna pe 28.6. klo 17 – 20, makkaranpaistoa
Kesäsauna pe klo 17 – 20: 5.7., 12.7., 19.7. ja 26.7.
Miesten kyläilta: sauna lämpiää
Kyläkävely tai luontoretki, tarjoilua grillikatoksessa
Kesäsauna pe klo 17 – 20: 2.8. kylän saunailta
Naisten kyläilta: sauna lämpiää, muutakin ohjelmaa
Syyssiivousta sisällä ja ulkona
Luontoretki johonkin kylän luontokohteeseen – ehdotuksia otetaan
vastaan, kyläyhdistys tarjoaa kahvit ja makkarat
Talviuinti alkaa 5.10., lauantaisin klo 15 – 18
Kyläilta esim. ruokateemalla, opetellaan jotain uutta ja kiinnostavaa
Talviuintia
Syyskokous
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. Syyskokouksessa

valitaan jälleen puheenjohtaja ja hallitus seuraavalle kaksivuotiskaudelle.
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5. Talous
Kyläyhdistys kerää varoja kahdesta isommasta lähteestä, saunatoiminnasta ja tilavuokrauksesta,
sekä monesta pienestä purosta kuten jäsenmaksuista tai auraukeppien lyömisestä kylän teille.
Saunan maksut pysyvät ennallaan viidessä eurossa ja 2,5 eurossa. 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. Lainerannan saunaakin voi vuokrata edullisesti muutamaksi tunniksi yleisten
saunavuorojen jälkeen. Vuokrauksia hoitaa Jaana Joutsen.
Pieniä hankintoja tehdään tarpeen mukaan. Listalla on ensimmäisenä kiukaan varaosa.
Keräämme pesämunaa isompiin korjauksiin tulevaisuudessa, kuten maalauksiin tai
kuivakäymälän korjauksiin.
Kylyhdistys on velaton. Talousarviossa arvioidaan tuloiksi 8100 euroa ja menoiksi 8050 euroa.

6. Jäsenet
Jäsenmaksu säilyy 10 eurossa. Kylille muuttavat uudet asukkaat ja kesäasukkaat toivotetaan
tervetulleiksi Lainerantaan.

7. Hallinto ja toimihenkilöt
Hallituksessa on puheenjohtaja ja viisi jäsentä. Hallitus valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan.
Syyskokouksessa valitaan uusi puheenjohtaja ja hallitus. 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, joita voivat päivittää puheenjohtaja
ja muutkin hallituksen Facebookin käyttäjät
• Ilmoitustauluilla, joita on kymmenen eri puolilla kylää
• Kyläkirjeillä kolme kertaa vuodessa. Kyläkirje lähetetään mieluiten sähköpostilla.
• Salon kaupunkitiedotteessa (jos julkaisuaikataulut sopivat)

9. Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa
Haemme kaupungilta yhdistyksille tarkoitettua avustusta. Osallistumme Naarjärven
Suojeluyhdistyksen ja Varsinais-Suomen Kylät ry:n toimintaan. Seuraamme Salon muiden
yhdistysten toimintaa ja osallistumme kyläyhdistyksille tarkoitettuihin tapahtumiin.

3 (3)

