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Angelniemen kyläyhdistyksen toimintaa 2011
Kyläyhdistyksen hallitus kokoontui tällä kaudella 11 kertaa.
Kotisivuja päivitettiin palvelemaan kyläläisiä monipuolisesti www.angelniemi.fi
Nyt alueen yhteisöt voivat halutessaan varata yhteisö@angelniemi.fi osoitteen käyttöönsä pientä korvausta
vastaan.
Kyläkävely järjestettiin Angelniemen hirvimiesten grillikatokselle Piiljopintielle Pöylään.
Laituritanssit järjestettiin totuttuun tapaan lossirannassa. Tämä vuosi onnistui järjestelyn suhteen hyvin uuden
uimalan puitteissa. Samana päivänä järjestettiin Angelniemen ankkureiden kanssa kirpputoritapahtuma.
Seurojentalon kunnostuksessa keskityttiin katon kunnostamiseen. Peltikatto puhdistettiin ja maalattiin
pensselillä kahteen kertaan. Katon turvavarusteet ja sadevesijärjestelmä uusittiin. Sisälle saliin tehtiin uudet
kesäverhot ja pieniä hankintoja astiaston monipuolistamiseksi. Klapitalkoot järjestettiin tulevan vuoden
polttopuiden takaamiseksi. Tällä kertaa puut saatiin omasta pihasta.
Rannan kehittämissuunnitelman yhteistyö jatkui yhdessä Salon kaupungin ja paikallisten yhdistysten kanssa.
Talkootyö: Seurojentalon kunto on täysin riippuvainen kyläläisten tekemästä talkootyöstä. Kaikki työ, jota
rakennuksen ylläpito vaatii (esim. puilla lämmitys, talonmiehen tehtävät, siivous, polttopuut, tilojen järjestelyt,
pihatyöt, lumityöt, tien auraus ja siivous) tapahtuu talkoolaisten voimin. Se onkin osoittautunut isoksi
voimavaraksi vuosien varrella.
Nimikkotuoleja ja t-paitoja myytiin edelleen talon kunnostamisen rahoittamiseksi (50 / 12 €/kpl).
Metallinkeräys järjestettiin totuttuun tapaan ennen juhannusta.
Konsertti Turun NMKY:n seniorit Angelniemen kirkossa. Onnistunut ja tasokas konsertti kannustaa jatkamaan
tätä vuotuista perinnettä. Tällä kerralla konserttiväki vieraili myös kirkkovahan kivellä pidetyssä hartaustilaisuudessa, jossa kuoro esitti pari kappaletta.
Valokuvakilpailu ”Angelniemen kesä 2011” järjestettiin kyläläisten iloksi. Kilpailun jälkeen valokuvanäyttely
seurojentalolla, jossa sai tutustua myös muihin kyläyhdistyksen valokuviin. ”Angelniemen talvi 2012” julistettiin
alkavaksi syyskokouksessa 1.12.2011 alkaen. Muutamat kyläläiset aktivoituivat vanhoista valokuvista ja
kyläyhdistykselle lahjoitettiin wanhoja valokuvia kokoelmiin.
Kirsin järjestämät kyläillat ja viikottainen rivitanssi jatkuivat talvikaudella seurojentalolla.
Äijäkävely tiistaisin kävellään Krinttilänlenkki äijien kunnon ja terveydentilan mukaan.
Elokuvailta järjestettiin nuorisoillan yhteydessä keväällä ja syksyllä.
Seurojentalolla palaa nyt valot toivotulla tavalla ympäri vuoden ja talo on kyläläisten yhteisessä käytössä
säännöllisesti. Toiminta tukee kyläyhdistyksen tavoitetta saada kylälle toimiva yhteinen kokoontumispaikka,
johon on helppo tulla.
Angelniemen postin muistolaatan kiinnitystilaisuus järjestettiin Jouko Seren aloitteesta 9.10.
Joulujuhla järjestettiin lapsille ja lapsenmielisille. Seurojentalon tunnelma oli upea ja perinteisen jouluinen,
kiitos siitä kyläyhdistyksen naisille. Saimme myös lahjoituksena seurojentalolle pihakuusen, jonka valaistus
piristi talven pimeinä iltoina.
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Muu toiminta, jota kyläyhdistys tuki talkootyöllä:
Nuorisoillat järjestettiin talkoovoimin kaupungin pienellä avustuksella. Kullekin vapaaehtoiselle tulee 1-3
vahtivuoroa per kausi.
Bändikahvila (2 kertaa) on nuorteniltojen vuosittainen tapahtuma, joka kerää nuoria Salon alueelta
Angelniemelle kuuntelemaan bändejä, jotka haluavat koittaa siipien kantavuutta esiintymislavalla.
Perhepiiri kokoontui seurojentalolla maanantaisin.
Liikuntakerho toimi seurojentalolla nuorten opastamiseksi eri liikuntalajeihin.
Halikko-Soutu kirkkovene soututapahtumassa veneiden lähtöselvityksessä ja buffetissa.
Muuta toimintaa talolla:
Ala-asteen liikuntatunnit, joulu/kevätjuhla ja muut yhteistapahtumat.
Iltapäiväkerhon liikuntatuokiot
Paikallisten yhdistysten tapahtumat ja kokoukset, sekä konsertteja ja näyttelyitä.
Perhejuhlat

