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Angelniemen kyläyhdistyksen toimintaa 2013
Kyläyhdistyksen hallitus kokoontui tällä kaudella 13 kertaa.
Kotisivuja päivitettiin palvelemaan kyläläisiä monipuolisesti www.angelniemi.fi
Alueen yhteisöt voivat halutessaan varata yhteiso@angelniemi.fi ja yksityiset nimi@angelniemi.fi osoitteen
käyttöönsä pientä korvausta vastaan.
Kyläkävely järjestettiin Vaisakkoon.
Valokuvia Angelniemeltä: Timo Aunio esitteli Alfred ja Teppo Aunion ottamia valokuvia 1910 – 1960 luvuilta
Angelniemen ja Sauvon alueelta. Valokuvista on osa kyläyhdistyksen käytettävissä.
Laituritanssit järjestettiin totuttuun tapaan lossirannassa yhtye Foxet:in tahdissa. Yhteistyössä Angelniemen
ankkureiden kanssa järjestettiin kirpputoritapahtuma.
Kisko-Seuran tuottama,huippusuosittu esitys Angelniemen seurojentalolla 13.10.2013 Saima Harmajan runoja ja
säveliä KAHDEN VALTAKUNNAN RAJALLA Janne Kuusinen (piano), Eila Mamia (runot) ja Aki Toivoniemi
(sävellys, laulu ja kitara).
Lähidemokratia:
Vetoomus Salon kaupungille toimivan joukkoliikenteen säilyttämiseksi Angelniemen alueella.
Kannanotto ELY-keskuksen ehdotukseen Kokkilan lossin aikataulumuutoksiin.
Seurattiin Huso-Pöylä tuulivoimapuistohanketta ja sen kaavoituksen edistymistä. Alueelle suunnitellaan
yhdeksää tuulimyllyä, joiden yhteisvaikutuksesta kaivattaisiin enemmän tutkimustietoa.
Seurojentalon kunnostuksessa keskityttiin piha-alueeseen. Tontin läpi kulkeva tie perusparannettiin niin, että
sadevedet valuvat talosta poispäin ojien kautta, eikä tietä pitkin vieden samalla soraa tien pinnasta pois. Tietä
myös levennettiin pysäköintipaikkojen lisäämiseksi. Seurojentalon ikkunoiden kunnostaminen saatiin melkein
valmiiksi. Toimistoon ja valtuustosaliin teetettiin uudet ikkunat vanhan mallin mukaan.
Puita kaadettiin levenevän tien alta ja klapitalkoot järjestettiin tulevan vuoden polttopuiden takaamiseksi.
Tälläkin kertaa puut saatiin omasta pihasta.
”Halikonlahden tila ja hoitokalastus tilan parantamisen keinoina” luento- ja keskustelutilaisuus 9.2.2013
yhteistyössä Salon kansalaisopiston kanssa seurojentalolla. Tavoitteena on edistää lähiympäristömme
suojelua jakamalla tietoa ympäristönsuojeluun liittyvistä asioista. Yleistavoitteena kyläyhdistyksellä on
merellisen ominaisleimamme suojeleminen ja rikastuttaminen, jotta meillä on täällä jatkossakin hyvä asua.
Talkootyö: Seurojentalon kunto on täysin riippuvainen kyläläisten tekemästä talkootyöstä. Kaikki työ, jota
rakennuksen ylläpito vaatii (esim. puilla lämmitys, talonmiehen tehtävät, järjestyksen valvonta, siivous,
polttopuut, tilojen järjestelyt, paperityöt, pihatyöt, lumityöt ja tien auraus) tapahtuu talkoolaisten voimin. Se
onkin osoittautunut isoksi voimavaraksi vuosien varrella.
Nimikkotuoleja ja t-paitoja myytiin talon kunnostamisen rahoittamiseksi (50 / 15 €/kpl).
Kirsin järjestämät kyläillat ja viikottainen rivitanssi jatkuivat talvikaudella seurojentalolla.
Äijäkävely tiistaisin kävellään Krinttilänlenkki äijien kunnon ja terveydentilan mukaan.
Nuorisoillat järjestettiin talkoovoimin kaupungin pienellä avustuksella. Kullekin vapaaehtoiselle tulee 1-3
vahtivuoroa per kausi.
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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.

Joulujuhla peruuntui tänä vuonna sähkökatkoksen takia.
Seurojentalolle hankittiin frisbee-golf välineet tapahtumien iloksi.
Muu toiminta, jota kyläyhdistys tuki talkootyöllä:
Bändikahvila siirtyi seuraavalle vuodelle bändien vähyyden takia.
Perhepiiri kokoontui seurojentalolla maanantaisin.
Päivä maalla – avoimet ovet Tammenpään maitotilalla, kyläyhdistyksellä buffetti.
Osallistuttiin Halikon kirkkoveneyhdistys ry:n purkamiseen.
Aloitettiin kyläsuunnitelman päivitys yhdessä Salon kaupungin kyläasiamiehen kanssa.
Muuta toimintaa talolla:
Ala-asteen liikuntatunnit, joulu/kevätjuhla ja muut yhteistapahtumat.
Iltapäiväkerhon liikuntatuokiot ja kaupungin järjestämät liikuntakerhot.
Paikallisten yhdistysten tapahtumat ja kokoukset, sekä konsertteja ja näyttelyitä.
Perhejuhlat

