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TOIMINTASUUNNITELMA 2021
1. Vuoden 2021 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.
Vuoden 2020 toimintasuunnitelmassa oli teemana ”voidaan hyvin”. Kukapa olisi arvannut, että
se osui enemmän kuin naulan kantaan. Koronavirus leimasi vuotta maaliskuusta alkaen ja
pysäytti toiminnan, jossa ihmiset olisivat yhdessä. Vuonna 2021 voimme jatkaa tuota teemaa ja
kiinnittää huomiota hyvinvointimme - sekä fyysiseen että henkiseen hyvinvointiin.
Koronatilanteen niin salliessa tavoittelemme sosiaalisen kanssakäymisen hyviä vaikutuksia
Lainerannassa saunomalla ja retkeilemällä. Vuosi vietettäneen säästöliekillä.

2. Toiminta
Toimintaa jatketaan 2021 koronatilanteen antamissa raameissa.
Saunatoiminta jatkuu, jos se on suinkin mahdollista. 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 jutusteluun ja kahvitteluun.
Kulttuuritoimintaa on vaikea suunnitella nykyhetkessä. Juhlat ja mahdolliset kulttuuriretket
järjestetään, jos rajoitukset sen suovat ja jos kiinnostusta syntyy.
Kyläiltoja ja retkiä ei mahdollisesti järjestetä. Miesten, naisten ja kylän yhteiset tilaisuudet
Lainerannassa ovat vakiintuneita tapahtumia, joita jatkamme heti kun tilanne sen sallii. Samoin
ideoimme uusia retkikohteita lähimaastossa.
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 (kaikkiin tapahtumiin koronavaraus)






















Talviuinti lauantaisin klo 15–18
Jäänlähtöveikkaus mikäli Naarjärvi jäätyy
Talviuintia
Talviuintia
Pilkkikilpailut sään ja jään salliessa
Talviuintia
Kevätkokous, jossa esitys jostain kiinnostavasta aiheesta
Kevätsiivousta ja kunnostusta
Keväinen luontoretki sopivaan kohteeseen. Kohteina esim. Torronsuo
tai Häntälän notkot.
Avoimet Kylät –tapahtuma la 12.6.
Juhannusaaton juhla 25.6. klo 18–20
Kesäsauna pe klo 17–20: 2., 9., 16., 23. ja 30.7.
Mathildedalin tai Teijon kierros: syömään ja tutustumaan paikallisiin
palveluihin tai Adventure golfin peleihin.
Kesäsauna pe klo 17–20: 6.8. kylän saunailta
Luontoretki kylällä, makkaranpaistoa ja kahvittelua
Syyssiivousta sisällä ja ulkona
Talviuinti alkaa 2.10., lauantaisin klo 15–18
Talviuintia
Syyskokous
Talviuintia
Joulujuhla 12.12.

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. Hallitus kokoontuu noin kymmenen kertaa vuodessa.

5. Talous
Koronatilanne on vaikeuttanut kyläyhdistyksen varainhankintaa. Jo 2020 talvella jäivät
jäätilanteen vuoksi pilkkikisat pitämättä. Sen jälkeen korona esti juhannusjuhlan ja arpajaiset.
Vuokrauksia oli vähemmän kuin olisi toivottu. 2021 ei ehkä korjaa tilannetta vielä ennalleen.
Kyläyhdistyksen on elettävä säästeliäästi. Emme voi vaikuttaa kovin paljon moniinkaan
kuluihin: sähköä kuluu ja siivouspalkat on maksettava. Jokainen euro, joka kassaan kilahtaa, on
tärkeä. Tukea yhdistykselle voi antaa vaikkapa jäsenmaksun maksamalla tai ylimääräisellä
kannatusmaksulla.
Kyläyhdistys kerää varoja kahdesta isommasta purosta, saunatoiminnasta ja tilavuokrauksesta,
sekä monesta pienestä purosta kuten jäsenmaksuista tai aurauskeppien lyömisestä kylän teille.
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Saunan maksut pysyvät ennallaan: talvisauna viidessä eurossa ja 2,5 eurossa. Kesäsauna on
edullinen: vain kaksi euroa aikuisilta ja euron lapsilta. Talvisaunalta odotetaan tuottoja, kun
taas kesäsauna on palvelu, jossa tuotot toivottavasti peittävät kulut.
Tilavuokraus keskittyy kesään ja lauantaipäiviin. 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 2021 varaudumme jatkamaan maalausurakkaa. Vuorossa on pukukoppi, grillikatos ja
tuvan ikkunanpuitteet.
Kyläyhdistys on velaton. Talousarviossa arvioidaan tuloiksi 7600 euroa ja menoiksi 7400
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. Nettisivujen
uudistus ja yksinkertaistaminen olisi tarpeen.
 Facebookissa sivulla www.facebook.com/laineranta, joita voivat päivittää puheenjohtaja
ja muutkin hallituksen Facebookin käyttäjät.
 Ilmoitustauluilla, joita on kymmenkunta eri puolilla kylää.
 Kyläkirjeillä kolme kertaa vuodessa. Kyläkirje lähetetään mieluiten sähköpostilla muille
jäsenille kuin kyläläisille.
 Salon kaupunkitiedotteess ja Salon Seudun Sanomissa tarpeen mukaan.

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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