Angelniemen kyläyhdistys ry
Toimintakertomus 2017
Kyläyhdistyksen hallitus kokoontui 8 kertaa, lisäksi pidettiin sääntömääräiset kevät- ja
syyskokoukset.
Hallituksen jäsenet: Paula Achren pj, Osmo Laine vpj, rantavastaava, Kirsi Mannonen siht.
seurojentalon varaukset, Aki Vauhkonen rahastonhoitaja (Jaana Kukkonen-Leino jäi pois
tehtävästä keväällä), Marja Sirkelä nuorteniltavastaava, Jari Laiho ja Liisa Kuru.
Varajäsenet: Merja Haatainen, Timo Kaasinen ja Leena Alanissi, paita ja tuolimyynti.
Kotisivuja päivitettiin palvelemaan kyläläisiä monipuolisesti. www.angelniemi.fi
Alueen yhteisöt voivat halutessaan varata yhteiso@angelniemi.fi ja yksityiset nimi@angelniemi.fi
osoitteen pientä korvausta vastaan.
Seurojentalo
Näyttämö lämpöeristettiin sekä koko talon yläpohjaan lisättiin puhallusvillaa. Salin katto maalattiin
ja valaistus vaihdettiin teholedeihin. Alakertaan asennettiin uusi ulko-ovi. Kaksi muuta ovea
kunnostettiin ja maalattiin. Tehtiin rahoitushakemus kotiseutuliittoon talon sisätilojen
remontointiin, mm. uusi wc ja suihkutila. Haettiin kohderahoitusta myös Salon Kaupungilta.
Talkootyöt: Seurojentalon kunto on täysin riippuvainen kyläläisten tekemästä talkootyöstä. Kaikki
työ esim. puilla lämmitys, talonmiehen tehtävät, siivous, polttopuut, tilojen järjestelyt, paperityöt,
pihatyöt ja tilojen vuokraus tapahtuu talkoolaisten voimin. Se on osoittautunut isoksi voimavaraksi
vuosien varrella.
Salon kaupungin kanssa jatkettiin vuokrasopimusta koskien Meri-Halikon koulun liikunta/juhlatilaa ja kaupungin tukemien nuorisotoimintojen käyttöä.
Yläkerran asunto sai uuden vuokralaisen. Jatkettiin myös muiden tilojen vuokraamista yhteisöille
ja yksityisille omiin tilaisuuksiinsa.
Varoja talon kunnostukseen kerättiin t-paita-, kotiseutuviiri ja tuolimyynnillä.
Seurojentalolla palaa nyt valot ympäri vuoden ja talo on kyläläisten yhteisessä käytössä
säännöllisesti. Toiminta tukee kyläyhdistyksen tavoitetta saada kylälle toimiva yhteinen
kokoontumispaikka, johon on helppo tulla.
Halikonlahden hoidon keinot- infopiste
Tavoitteena on edistää lähiympäristömme suojelua jakamalla tietoa ympäristönsuojeluun
liittyvistä asioista. Kahvila Lossirannan ikkunassa oli televisio, jossa pyörii kesäkaudella

mielenkiintoista ympäristönsuojeluun liittyviä asioita, sisältöä päivitetään tarpeen ja kiinnostuksen
mukaan.
Lähidemokratia
Osallistuttiin kaupungin johdon ja asukasyhdistysten tapaamisiin. Kyläsuunnitelmaa aloitettiin
päivittämään. Päätettiin tilata uusi ilmoitustaulu rantaan yhdistyksen tarpeisiin.
Viikottaista toimintaa
Perhepiiri, nuortenillat, nuorten peli-illat, jumppa ja rivitanssi
Tapahtumia
22.4
5-15.6
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9.8
12.10
29.10
16.12
kanssa.

Talkoot Seurojentalolla
Metallinkeräys rannassa
Avoimet Kylät tapahtuma Ankkurikellarin pihalla, mukana paikalliset yhdistykset.
Näyttämönsiivoustalkoot remontin jäljiltä
Klapitalkoot Seurojentalolla
SyysBingo Seurojentalolla
Puurojuhla yhdessä Angelniemen Marttojen ja muiden Seurojentalon käyttäjien

