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Angelniemen kyläyhdistyksen toimintaa 2014
Kyläyhdistyksen hallitus kokoontui tällä kaudella 12 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.
Angelniemen runopäivät järjestettiin lausuntataiteilija Riitta Vasenkarin johdolla.
29.7 19:30 Runokaraoke ravintola Lossirannassa - Avoin tilaisuus kaikille runojen ystäville
30.7 19:30 Runoraati Angelniemen seurojentalolla - Tule kuuntelemaan raadin arvioita esitetyistä runoista.
31.7 19:30 Runomatinea Angelniemen seurojentalolla - ”Runoja helmassa meren” ohjelma 10€ sis. kahvin
Runoleirin osallistujat esittävät runoja: P. Mustapää, Edith Södergran, Risto Rasa, Maaria Leinonen
Laituritanssit järjestettiin totuttuun tapaan lossirannassa yhtye Dominon tahdissa. Yhteistyössä Angelniemen
ankkureiden kanssa järjestettiin kirpputoritapahtuma.
Kirkkokonsertti 6.9 klo 18 Angelniemen kirkossa. Roope Pelo ja Sanni Antikainen (Piano) syystunnelmissa.
Lähidemokratia:
Osallistuttiin Salon kaupungin järjestämiin tapaamisiin. Lisätietoa täältä >>>
Jari esitteli Angelniemen kyläyhdistyksen toimintaa tammikuun tapaamisessa.
Otettiin kantaa Huso-Pöylä tuulivoimapuistohankkeeseen. Voit lukea sen täältä >>>
Seurojentalon kunnostuksessa keskityttiin ulkovaipan kunnostamiseen. Lahovaurioita korjattiin, jotta
maalaaminen voidaan aloittaa. Rakennuksen itäpuolelle rakennettiin teline, jotta maalaus on helpompi
suorittaa siirrettävällä telineellä. Pihatien valaistus uusittiin.
Yläkerran asukkaalle asennettiin oma etäluettava sähkömittari, niin laskutus siirtyy Fortumille.
Salin näyttämön valaistus uusittiin vastaamaan paremmin koulun juhlatilaisuuksien tarpeita.
Talon ikkunat pestiin ja tiivistettiin maalausurakan päätteeksi.
Yläkerran asuntoon hankittiin ilmalämpöpumppu.
klapitalkoot järjestettiin tulevan vuoden polttopuiden takaamiseksi. Tälläkin kertaa puut saatiin omasta
pihasta.
”Halikonlahden hoidon keinot – infopiste” 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. Hanke
edistynyt toteutusvaiheeseen. Suomen luontotalo, Jyrki Matikainen on lupautunut hankkeen sisällön
tuottajaksi. Lossirannan kahvilan ikkunaan hankitaan näyttötaulu, jossa lähiympäristömme asioita käsitellään.
Aihealueita on 15, jokaisesta aiheesta kerrotaan lyhyesti sanoin ja kuvin.
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.
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Nuorisoillat järjestettiin talkoovoimin kaupungin pienellä avustuksella. Kullekin vapaaehtoiselle tulee 1-3
vahtivuoroa per kausi.
Uutena tapahtumana aloitettiin nuorten peli-ilta keskiviikkoisin isien vetämänä.
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 järjestettiin perinteiseen tapaan. Joulupuuroa syötiin ja pukkikin kävi
Muu toiminta, jota kyläyhdistys tuki talkootyöllä:
Bändikahvila järjestettiin taas totuttuun tapaan maaliskuussa.
Perhepiiri kokoontui seurojentalolla maanantaisin.
Aloitettiin kyläsuunnitelman päivitys yhdessä Salon kaupungin kyläasiamiehen kanssa.
Osallistuttiin tapahtumaan: Kesä yhdessä - Salossa 2014, Salon iltatori 14.08.2014
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
Kesäteatteri retki Somerniemelle
Uusi vuokralainen asuntoon
Avoimet Kylät tapahtuma la 26.04 klo 16-18 seurojentalolla
Kyläyhdistyksen esittelyä: Videotykillä valokuvat esille, 100-vuotisjuhlan materiaalia esille, Tristan soittaa talon
omaa pianoa, rivitanssiryhmä esittelee harrastustaan, t-paidat myyntiin, frisbeegolf telineet laitetaan pihalle,
buffetti.
Kysely kattaa Angelniemen alueella n. 400 taloutta. Kooste löytyy täältä >>>

