Angelniemen kyläyhdistys ry
Sääntömääräinen syyskokous torstai 15.11.2012 klo 18:30 Angelniemen Seurojentalolla
Kokouksessa läsnä: Aki Vauhkonen, Saila Rouhiainen, Pekka Kivelä, Elina Kivelä, Alex Setzer, Risto Vuori,
Jaana Kukkonen-Leino, Leena Alanissi , Mats Boijer, Kia Boijer, Kirsi Mannonen, Katri Hallamaa, Mikko
Laaksonen, Else Anttila ja Jari Laiho
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Puheenjohtaja Jari Laiho avasi kokouksen 18:34.
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Aki Vauhkonen
Kokouksen sihteeriksi valittiin Else Anttila
Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Saila Rouhiainen ja Pekka Kivelä
Kokouksen ääntenlaskijoiksi valittiin Saila Rouhiainen ja Pekka Kivelä
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen. Tarvittaessa, jos rahastonhoitaja ei ehdi paikalle
ennen kohta 9. käsittelyä, siirretään se kohdan 10. jälkeen.
Jari Laiho esitteli toimintasuunnitelman vuodelle 2013. Kyläsuunnitelmaa parannellaan
tarvittaessa kyläläisten palautteen perusteella. Seurojentalon osalta seurataan kaikkien
vuokralaisten osalta sähkönkulutusta ja harkitaan nettiyhteyden hankkimista. Remontin
osalta jatketaan ikkunoiden, ovien ja piha-alueen kunnostusta niiltä osin, kun projektit
jäävät vuonna 2012 kesken. Ranta-alueen kehittämishankkeessa ollaan vielä mukana.
”Varsinais-Suomen kylät” –hankkeen nettisivuilta löytyy paljon tietoa ja tapahtumia, niitä
hyödynnetään tarpeen ja aktiivisuuden mukaan.
Keskusteltiin seuraavista asioista: Laitakylien asukkaiden aktivoiminen mukaan toimintaan,
olisiko houkuttimena oman kylän asioiden vienti kaupungin päättäjien korviin isomman
yhdistyksen avulla. Sähköpostirinki toimii harvakseltaan. Kylien ilmoitustauluja kannattaa
käyttää. Tiedotukset tapahtumista täytyy laittaa tarpeeksi ajoissa Angelniemen
nettisivustolle. Toimintasuunnitelma hyväksyttiin.
Jaana Kukkonen-Leino esitteli talousarvion vuodelle 2013. Menokohdan yhden rivin
näppäilyvirhe korjattiin. Talousarvio hyväksyttiin.
Hallitusten jäsenten valinta vuosille 2013-2014. Hallitukseen valitaan 7 jäsentä ja 3
varajäsentä. Hallitukseen valittiin jäseniksi Jari Laiho, Kirsi Mannonen, Mats Boijer, Mikko
Laaksonen, Leena Alanissi, Jaana Kukkonen-Leino ja Alex Setzer . Varajäseniksi valittiin Timo
Kaasinen, Katri Hallamaa ja Else Anttila.
Toiminnantarkastajiksi valittiin Elina Kivelä ja Pakka Kivelä
Yhdistyksen jäsenmaksun määrääminen. Ei määrätä jäsenmaksua. Tästä ilmoitetaan myös
nettisivuilla uusien jäsenien houkuttelemiseksi.
Jari Laiho esitteli ”Halikonlahden hoidon keinot -infopiste” hankkeen. Maanmittauslaitoksen
kartat ja sitä kautta julkaistut tutkimukset ovat käytettävissä infotaulujen suunnitteluun.
Kyläyhdistyksen nettisivuille suunnitellaan web-sivustoa näiden pohjalta, hinta on vielä
selvittämättä. Metsähallituksen tauluvastaavalta Turusta pyydetään käytännön vinkkejä
suunnitteluun. Keskusteltiin Halikonlahden määritelmästä; Sauvon silta – Strömman kanava
välinen alue. Infotauluja on tarkoitus laittaa myös muihin pisteisiin kuin Kokkilan rantaan,
keskusteltiin taulujen kielisyydestä: suomi – ruotsi – englanti? Infotauluista voisi löytyä linkki

Kasnäsin luontotalon sivustoille. Ideoita erilaisista toteutusvaihtoehdoista on kerätty ja
kerätään edelleen, puhuttiin mm. laminoidusta kirjasta ja ”bongaus”laatikosta mm. linnuille
ja kaloille. Yleisesti ottaen todettiin että sitä parempi mitä vähemmän varsinaisissa
infotauluissa on tekstiä, sitä parempi. Hankkeen toteutumisaikataulu on 30.4.2013
mennessä, hankkeesta toivotaan pilottihanketta, jota voitaisiin kopioida muuallakin.
14. Muut Asiat. Angelniemen Ankkuri on irtisanonut vuokrasopimuksen mökkialueestaan.
Kyläyhdistyksellä olisi mahdollista tiedustella aluetta Salon kaupungilta virkistyskäyttöön.
Angelniemen Ankkureiden puolesta Ankkurikellarin alakerta on kyläläisten käytössä
uudenvuodenaattona 31.12.2012 klo 18:00 alkaen.
Kyläyhdistys on saanut valokuvalahjoituksen, vanhojen kuvien multimediaesitystä voisi
suunnitella.
Varsinais-Suomen kylät ry:n syyskokous on 19.11.2012 klo 18:00 Turussa Myllärintalolla
Aurajoen opastuskeskuksessa Valkkimyllynkuja 2. Seurojentalolla on kansalaisopiston AKVAhankkeen luentopäivä lauantaina 9.2.2013 klo 11:30 – 16:00. Ohjelmassa on kolme luentoa
mm. meriluonnon kunnosta ja hoitokalastuksesta, välissä on buffetti, jonka kyläyhdistys
järjestää.
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Saila Rouhiainen, pöytäkirjantarkastaja

Pekka Kivelä, pöytäkirjantarkastaja

