Angelniemen kyläyhdistys ry
TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015
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 2014 kyläkyselyn palautteen pohjalta.
Kommunikaatiokanavana www.angelniemi.fi, jonka sisältöä täydennetään palvelemaan kyläläisiä monipuolisesti.
Seurojentalo
Seurojentalon käyttöaste pyritään säilyttämään käyttökulujen kattamiseksi. Käyttömenoja seurataan ja
karsitaan mahdollisuuksien mukaan. Talon viihtyvyyttä parannetaan vuokralaisten toiveiden mukaisesti.
Seurojentalon kunnostamisen pitkäntähtäimen suunnitelma päivitetään ajan tasalle.
Remontissa keskitytään rakennuksen julkisivun maalaukseen kevätpuolella.
Näyttämö vaatii pientä kunnostusta ja järjestelyä eri käyttäjien tarpeisiin. Yläpohjan lisälämmöneristys toisi
säästöä energiankulutukseen.
Tekemisiä ja vastuita pyritään jakamaan eri tahoille, jottei samat henkilöt kuormitu liikaa.
Ranta
Uimalan alueen kehittämistä jatketaan mahdollisuuksien mukaan Salon kaupungin kanssa.
Yhdistys pyrkii edistämään rannan monipuolista käyttöä pohjautuen 2014 kyläkyselyyn.
Rannan yleisen viihtyvyyden lisäämiseksi osallistutaan talkoisiin, esim. siisti biitsi –kampanjaan.
”Halikonlahden hoidon keinot - infopiste” asennetaan paikoilleen ja sisältöä päivitetään yleisöpalautteen
mukaan.
Yleisötapahtumat
Yhdistys järjestää huvi- ja yleishyödyllisiä tilaisuuksia tarpeen ja resurssien mukaan. Tapahtumista mainittakoon
nuorisoillat, nuorten peli-illat, rivitanssi, kyläkävely, laituritanssit (konseptia voisi muuttaa houkuttelevammaksi),
(kirkko)konsertti, kyläillat, (levy)tanssit, bändikahvila, teatteriretki, valokuva-aiheinen tapahtuma ja joulujuhla.
Angelniemen runopäivät: neljän päivän runoleiri, jonka aikana järjestetään kolme yleisötapahtumaa: runokaraoke,
runoraati ja runomatinea. 2014 leiriläiset toivoivat jatkoa, mutta leirin pitäisi pyöriä omillaan, eikä hallituksen
jäsenten varassa. Kutsutaan stand up koomikko Seurojentalolle esiintymään. Kokeillaan retrobingoa, jos rahkeet
kestää.
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.
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.

