Angelniemen kyläyhdistys ry
TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2018
Yleistä
Kyläyhdistyksen tarkoituksena on edistää kylän ja sen asukkaiden yhteistyötä, omatoimisuutta, kylän
elinkelpoisuutta ja toimia kylän asukkaiden yleisten ja yhteisten etujen valvojana. Kyläyhdistys pyrkii
kehittämään asukkaiden viihtyvyyttä, harrastus- ja kulttuuritoimintaa sekä edistää palveluiden säilymistä
alueella. Kyläyhdistyksen toiminta riippuu sen jäsenistön aktiivisuudesta.
Kyläsuunnitelma
Angelniemen kyläsuunnitelmaa toteutetaan ja päivitetään voimavarojen mukaan, pääpaino Seurojentalon
ylläpidossa.
Kommunikaatiokanavana www.angelniemi.fi, jonka sisältöä päivitetään säännöllisesti ja pidetään
ajantasalla. Jaetaan tietoa tapahtumista myös Kokkila facebook ryhmässä.
Seurojentalo
Seurojentalon käyttöaste pyritään säilyttämään käyttökulujen kattamiseksi. Käyttömenoja seurataan ja
karsitaan mahdollisuuksien mukaan. Seurojentalon kunnostamisen pitkäntähtäimen suunnitelma pidetään
ajan tasalla.
Seurojentalon sisäpuolen korjaamiseen on haettu avustusta kotiseutuliitosta, suunnitelmissa on myös
suihkun ja WC:n rakentaminen. Lisäksi on tarkoitus lisätä viihtyvyyttä, korjata alakerran valaistusta,
muokata salin viihtyvyyttä ja juhlakäyttöön sopivuutta.
Näyttämön lämpöeristyksen jälkeen on syytä miettiä myös näyttämön valaistusta ja sähköistystä. Lisäksi
suunnitellaan miten näyttämön edustan valot saisi kunnostettua.
Tekemisiä ja vastuita pyritään jakamaan eri tahoille, jotteivat samat henkilöt kuormitu liikaa.
Jäsentoiminta
Jäsenluettelon päivitystä jatketaan ja kerätään mahdollisuuksien mukaan sähköpostiosoitteita paremman
tiedottamisen tarpeisiin.
Ranta
Uimalan alueen ja laiturien kehittämistä jatketaan mahdollisuuksien mukaan Salon kaupungin kanssa.
Yhdistys pyrkii edistämään rannan monipuolista käyttöä, mm. ideoimalla uusia asioita uimalaan, kuten
uimaponttonin hankkiminen merelle.
”Halikonlahden hoidon keinot” – infopisteen sisällön päivittämistä jatketaan ja mietitään myös voisiko
kyseinen ”TV kanava” toimia myös muuna informaation välitysvälineenä.
Yleisötapahtumat
Yhdistys järjestää huvi- ja yleishyödyllisiä tilaisuuksia tarpeen ja resurssien mukaan. Tapahtumista
mainittakoon nuorisoillat, rivitanssi, bingo, disco/tanssit, kyläillat, bändikahvila, teatteriretki, valokuvaaiheinen tapahtuma ja joulujuhla.

Avoimet Kylät tapahtuma järjestetään kesällä.
Järjestöyhteistyö ja seutukunnallinen yhteistyö
Yhdistys osallistuu alueen järjestöjen toimintaan mm. tarjoamalla Seurojentaloa kokous- ja juhlapaikaksi.
Lisäksi alueen yhdistykset voivat ilmoittaa toiminnastaan kyläyhdistyksen nettisivuilla ja ilmoitustaululla.
Kyläyhdistys kutsuu ajoittain paikalliset yhdistykset kokoon suunnittelemaan yhteishankkeita eri
yhdistysten välillä, esimerkiksi avoimet kylät tapahtuma sekä Joulujuhla. Lisätään kommunikointi/
yhteistyötä lähikyläyhdistysten kanssa (mm Hajala). Osallistutaan mahdollisuuksien mukaan Salon
kaupungin kyläasiamiehen järjestämiin tapaamisiin.
Yhdistys tukee tarvittaessa alueen muiden yhdistysten tapahtumia osallistumalla talkoisiin.
Vuodelle 2018 saatiin rahoitusta arkeologiseen projektiin yhdessä paikallisen arkeologin (Arkebuusi
osuuskunta) kanssa, tarkoituksena mahdollistaa ala-asteen oppilaiden sekä kyläläisten tutustuminen
paikalliseen historiaan kaivausten muodossa.
Seutukunnalliseen yhteistyöhön ja tapahtumiin osallistutaan mahdollisuuksien mukaan.
Infrastruktuuri
Kyläyhdistys pyrkii kehittämään alueen infrastruktuuria yhteistyössä Salon kaupungin kanssa.
Angelniemen asuinympäristön kehittämisen suunnitteluun ja päätöksentekoon vaikuttaminen
lähidemokratian keinoin Salon kaupungin ja ELY-keskuksen suuntaan on kyläyhdistyksen tehtävä.

