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1. Vuoden 2023 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. 

20-vuotias kyläyhdistys on vuosien mittaan järjestänyt monipuolista toimintaa ja paljon 
tapahtumia. Lisäksi yhdistys on pitänyt huolta ja investoinut Lainerantaan: uimaranta on 
kunnostettu, laituri on uusittu ja rakennukset on maalattu. Vuonna 2023 toimintaa jatketaan 
hyväksi havaituilla tapahtumilla. Niistä tärkein on saunatoiminta, joka kerää asukkaita läheltä 
ja kauempaakin puusaunan lempeisiin löylyihin. Vuonna 2023 tavoitteena on saunan 
löylyhuoneen uusiminen – jos yhdistys saa riittävästi varoja kerättyä!  

2. Toiminta 

Saunatoiminta on säännöllistä toimintaa lähes läpi vuoden. Sen lisäksi järjestetään tapahtumia. 
Lainerannan uimaranta ja tilat ovat asukkaiden käytettävissä. 

Saunatoiminta jatkuu: talvisauna lämpiää lauantaisin huhtikuun loppuun lauantaisin kello 15–
18 ja jatkaa taas syys-lokakuussa. Lämmityskertoja on noin 30. Kesäsauna lämpiää perjantaisin 
kello 17–20. Talvisauna lämmitetään talkoovoimin. Tuvassa on mahdollisuus jutusteluun ja 
kahvitteluun. Kesäsaunaan palkataan nuori osuuspankin avustuksen tuella. 

Kulttuuritoiminta on perinteisten kyläjuhlien, juhannuksen ja Elotulien, järjestämistä. Juhliin 
etsitään uutta ohjelmaa. 

Kyläiltoja ja retkiä järjestetään. Saunailtoja järjestetään tarpeen mukaan. Kesäretken kohteena 
voisi olla Fiskars tai Mustio. Perinteinen joulujuhla järjestetään. 

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. 
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. Näihin tehtäviin etsitään uusia 
vapaaehtoisia. 

3. Tapahtumat 

Kuukausi Tapahtuma 
Tammikuu • Talviuinti lauantaisin klo 15–18 
Helmikuu • Talviuintia 
Maaliskuu • Talviuintia 

• Pilkkikilpailut sään ja jään salliessa 
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Kuukausi Tapahtuma 
Huhtikuu • Talviuintia 

• Kevätkokous 
Toukokuu • Kevätsiivousta ja kunnostusta 

• Saunarojekti (jos rahoitus järjestyy) 
Kesäkuu • Avoimet Kylät –tapahtuma la 10.6. – kesäsaunan aloitus 

• Kesäsauna perjantaina 16.6. kello 17–20 
• Juhannusaaton juhla 23.6. klo 18–20 – kokko poltetaan 

Heinäkuu • Kesäsauna heinäkuun perjantait (4 kertaa)  
• Kesäretki lähiseudulle (Fiskars tai Mustio) 

Elokuu • Kesäsauna 4.8. 
• Kesäsaunan päätös ja kylän saunailta 11.8. kello 17–20 
• Elotulet 26.8.  

Syyskuu • Syyssiivousta sisällä ja ulkona 
• Yhteinen saunailta – talviuinnin etkot 

Lokakuu • Talviuinti alkaa, lauantaisin kello 15–18 
Marraskuu • Talviuintia 

• Syyskokous 
Joulukuu • Talviuintia 

• Joulujuhla 10.12. 
 

4. Kokoukset 

Yhdistyksellä on vuosittain kaksi yleistä kokousta: kevätkokous ja syyskokous. 

Kevätkokouksen asialistalla huhtikuussa on tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen 
hyväksyminen. Syyskokous marraskuussa hyväksyy toimintasuunnitelman ja talousarvion. 
Kokouksiin kutsutaan vierailijoita. Hallitus kokoontuu noin kymmenen kertaa vuodessa.  

5. Talous  

Yhdistyksen taloudessa pyritään säästeliäisyyteen. Kyläyhdistys kerää varoja kahdesta 
isommasta lähteestä, saunatoiminnasta ja tilavuokrauksesta, sekä monesta pienestä purosta 
kuten jäsenmaksuista tai aurauskeppien lyömisestä kylän teille. Jokainen juotu kahvikuppi tuo 
sekin oman pienen lisänsä tuloihin. Tapahtumat ja kesäsauna eivät aina tuo tuloja, mutta 
tarjoavat tärkeitä palveluja kyläläisille.  

Syksyllä 2022 kyläyhdistys asetti tavoitteeksi saunan uusimisen, saunarojektin. Toimenpiteitä 
ovat löylyhuoneen paneloinnin uusiminen, uudet lauteet, valaistus ja mahdollisesti uusi kiuas. 
Saunarojektilla ei ole vielä kustannusarviota eikä sitä ole sisällytetty vuoden 2023 
kustannusarvioon. Saunarojekti vaatii ylimääräistä rahoitusta, jota haetaan mm. lahjoituksista, 
avustuksista ja hankerahoituksesta. Tavoite on aloittaa työt toukokuussa 2023, mikäli rahoitus 
järjestyy. Muita suuria investointikohteita ei ole. Laineranta on muutoin hyvässä kunnossa. 
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Saunan maksut pysyvät ennallaan. Talvella maksu on viisi euroa ja kesällä neljä euroa, lapsilta 
puolet siitä. Talvisaunalta odotetaan tuottoja, kun taas kesäsauna on palvelu, jossa tuotot 
toivottavasti peittävät kuluja.  

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 saunaa voi vuokrata edullisesti muutamaksi tunniksi 
yleisten saunavuorojen jälkeen. Vuokrauksia hoitaa Jaana Joutsen. 

Kyläyhdistys on velaton. Talousarviossa arvioidaan tuloiksi 9600 euroa ja menoiksi 8600 
euroa. Avustuksia haetaan mm. Salon kaupungilta ja Lounaismaan Osuuspankilta 
kesätyöntekijän palkkaukseen.  

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. 
Syyskokouksen esityslistalla on puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten valinta. 
Puheenjohtajalla, varapuheenjohtajalla, sihteerillä ja rahastonhoitajalla on 
nimenkirjoitusoikeus, kaksi yhdessä. Hallitus nimeää tarpeen mukaan muita henkilöitä 
erilaisiin tehtäviin. Pekka Korpela on lupautunut saunarojektin projektipäälliköksi. 

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 kymmenkunta eri puolilla kylää. 
• Kyläkirjeillä kolme kertaa vuodessa. Kyläkirje lähetetään mieluiten sähköpostilla muille 

jäsenille kuin kyläläisille. 
• Salon kaupunkitiedotteessa 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. 

http://www.laineranta.fi/
http://www.facebook.com/laineranta

