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TOIMINTASUUNNITELMA 2020
1. Vuoden 2020 tavoite
Yhdistyksen säännöt: Yhdistyksen tarkoituksena on koota alueellaan asuvat vakinaiset asukkaat
sekä kesäasukkaat yhteistoimintaan kyläyhteisön hyväksi, edistää heidän hyvinvointiaan ja
viihtyvyyttään, vaalia kylän kulttuuriperintöä ja edistää kyläkulttuurin kehittymistä sekä edistää
maaseudun ja kaupungin vuorovaikutusta.
Tulevana vuonna tavoittelemme hyvinvointia kylällä. Se voi olla fyysistä hyvinvointia,
henkistä hyvinvointia tai koko kylän hyvinvointia. Voidaan hyvin yhdessä – tavataan
tapahtumissa ja tehdään yhdessä mukavia asioita. Sauna, uiminen, retket ja yhteiset tapahtumat
ovat hyvinvoinnin perustana.

2. Toiminta
Toiminnan keskiössä on sauna, joka täyttää hyvin tavoitteet hyvinvoinnista. Saunatoimintaa
täydentävät muut tapahtumat ja retket.
Saunatoiminta jatkaa hyväksi havaittuun tapaan. Talvisauna lämpiää lauantaisin huhtikuun
loppuun lauantaisin kello 15 – 18 ja jatkaa taas lokakuussa. 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 nykyisin käytännössä kylän juhliin. Järjestämme juhannus- ja
joulujuhlan. Jotain uutta olisi mukava kehittää vanhan viereen.
Kyläiltoja ja retkiä jatkamme. Kyläiltoja järjestetään toiveiden ja perinteiden mukaisesti.
Naiset, miehet ja kaikki kyläläiset pääsevät nauttimaan Lainerannasta, yleensä jopa
maksuttomasti, yhteisissä kyläilloissa. Kyläilloissa voimme opetella uusia taitoja, jos kaikkia
kiinnostavia aiheita löydetään. Uutuutena kokeilemme bingon pelaamista yhdessä muulloinkin
kuin jouluna. Olemme tutustuneet lähimetsien ja soiden kohteisiin. Tällä linjalla jatkamme,
mutta vaihtoehtona tarjoamme retkiä myös pidemmälle. Tavoitteena on vähintään kolme
saunailtaa, kaksi luontoretkeä ja yksi muu tutustumisretki lähiseudulle.
Lainerannan siivoukseen palkkaamme nuoren kylältä. Sinikka Salmi jatkaa vuokrauksien
siivousta. Suursiivoukset teetetään kaksi kertaa vuodessa erikseen ammattisiivoojalla.
Kiinteistöhuolto (pienet korjaukset, lämmitys talviaikaan, puutalkoot) tehdään talkootyönä.
Risto Salmi pyytää muita kyläläisiä talkoisiin. Auraukseen pyydetään tarvittaessa urakoitsijaa.
Toiveissa olisi, että kiinteistön huoltoon osallistuisi enemmän henkilöitä, vaikkapa vain
yhteen nimettyyn tehtävään. Näin taakka ei kasvaisi liian suureksi yhdelle henkilölle.
Säännöllisiä ylläpitotöitä ovat mm. kuivakäymälän tyhjentäminen, haravointi, rannan
siistiminen, soutuveneen pesu ja kääntäminen, pienet tai isommat korjaukset, aurausmerkkien
laittaminen pihalle, polttopuiden tekeminen – ja niin edelleen. Rakennuksissa olisi jatkuvasti
pientä laittoa ja järjesteltävää.
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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 €
Bingoa sunnuntaina
Talviuintia
Miesten saunailta
Bingoa sunnuntaina
Talviuintia
Pilkkikilpailut
Talviuintia
Kevätkokous, jossa esitys jostain kiinnostavasta aiheesta
Retki Torronsuolle ja Somerolle – sopiva sää
Kevätsiivousta ja kunnostusta
Naisten kyläilta, mahdollisesti kahvakuulatreeni
Linturetki jos sopiva sää, opas mukaan
Avoimet Kylät –tapahtuma la 13.6. –
Juhannusaaton juhla 19.6. klo 18 – 20
Kesäsauna pe 26.6. kello 17 - 20
Kesäsauna pe klo 17 – 20: 3., 10., 17., 24. ja 31.7.
Mathildedalin tai Teijon kierros: syömään ja tutustumaan paikallisiin
palveluihin
Kesäsauna pe klo 17 – 20: 7.8. kylän saunailta
Syyssiivousta sisällä ja ulkona
Sieniretkelle lähiseudulle, opas sienien tunnistamiseen
Talviuinti alkaa 3.10., lauantaisin klo 15 – 18
Talviuintia
Syyskokous
Talviuintia
Joulujuhla 13.12.

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.

5. Talous
Kyläyhdistys kerää varoja kahdesta isommasta purosta, saunatoiminnasta ja tilavuokrauksesta,
sekä monesta pienestä purosta kuten jäsenmaksuista tai aurauskeppien lyömisestä kylän teille.
Saunan maksut pysyvät ennallaan: talvisauna viidessä eurossa ja 2,5 eurossa. Kesäsauna on
edullinen, vain kaksi euroa aikuisilta ja euron lapsilta. Talvisaunalta odotetaan tuottoja,
kesäsauna on palvelu, jossa toivottavasti tuotot peittävät kulut.
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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.
Vuonna 2019 kyläyhdistys investoi uuteen kiukaaseen, grillikatoksen ikkunoihin ja talviuinnin
poijuihin yhteensä 1900 euroa. Vuonna 2020 varataan rahaa terassin valkoisten osien
maalaukseen ja muihin välttämättömiin kuluihin 1000 euroa. Muutoin pyritään kartuttamaan
kassaa tulevien suurempien korjausten varalta.
Kyläyhdistys on velaton. Talousarviossa arvioidaan tuloiksi 8920 euroa ja menoiksi 8900
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. Nettisivut ovat jo
vanhahtavat. Mikäli resursseja riittää, nettisivut uudistetaan ja yksinkertaistetaan, jotta
ylläpito sujuisi helpommin.
• 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 muille
jäsenille.
• 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.
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