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TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014
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 päivitetään yhdessä kylien Salo-hankkeen vetäjän Henrik Hansenin avustamana
kyläkyselyn palautteen pohjalta.
www.angelniemi.fi sivusto toimii kommunikointikanavana ja kotisivujen sisältöä täydennetään palvelemaan
kyläläisiä monipuolisemmin.
Seurojentalo
Seurojentalon käyttöaste pyritään säilyttämään käyttökulujen kattamiseksi. Käyttömenoja seurataan ja
karsitaan mahdollisuuksien mukaan. Talon viihtyvyyttä parannetaan vuokralaisten toiveiden mukaisesti.
Remontissa keskitytään rakennuksen julkisivun kunnostamiseen, sekä Ikkunoiden ja ovien viimeistelyyn.
Tekemisiä ja vastuita pyritään jakamaan eri porukoille, jottei samat henkilöt kuormitu liikaa.
Ranta
Uimalan alueen kehittämistä jatketaan mahdollisuuksien mukaan Salon kaupungin kanssa. Yhdistys pyrkii
edistämään rannan monipuolista käyttöä kyläläisten toiveiden pohjalta.

”Halikonlahden hoidon keinot - infopiste”
Hienona merellisenä ympäristönä Halikonlahti on Salon kaupungille sekä sen asukkaille ja vieraille keskeisen
tärkeä lähiympäristö. Siksi tiedon jakaminen kaikista merialueen tilan parantamismahdollisuuksista ja
toimenpiteistä on erittäin tärkeää.
Angelniemen kyläyhdistys hankkii 4-6 opastaulua Kokkilan lossirantaan, joissa kerrotaan monipuolisesti
Halikonlahden valuma-alueesta:
valuma-alueen esittely, veden laatu, ravinnetase, eliöstö, kalasto, kasvisto, toimenpideopas.
Yleisötapahtumat
Yhdistys järjestää huvi- ja yleishyödyllisiä tilaisuuksia tarpeen ja resurssien mukaan. Tapahtumista mainittakoon
nuorisoillat, rivitanssi, kyläkävely, laituritanssit, konsertti, kyläillat, (levy)tanssit, bändikahvila, valokuva-aiheinen
tapahtuma ja joulujuhla. Uutena tapahtumana Riitta Vasenkarin ohjaamana järjestetään runoleiri, joka huipentuu
runomatineaan seurojentalolla. Ehdotettiin myös järjestettäväksi kuutamouintitapahtuma elokuulle.
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.
Yhdistys tukee tarvittaessa alueen muiden yhdistysten tapahtumia osallistumalla talkoisiin (Halikko-soutu,
Halikko-viesti).
Seutukunnalliseen yhteistyöhön ja tapahtumiin osallistutaan mahdollisuuksien mukaan.
Infrastruktuuri
Angelniemen asuinympäristön kehittämisen suunnitteluun ja päätöksentekoon vaikuttaminen lähidemokratian
keinoin Salon kaupungin ja ELY-keskuksen suuntaan on kyläyhdistyksen tehtävä.
Kyläyhdistys pyrkii kehittämään alueen infrastruktuuria yhteistyössä Salon kaupungin kanssa.

