KOUTANIEMI-VUORESLAHTI
KYLÄYHDISTYKSEN
TOIMINTASUUNNITELMA 2017
Hyväksytty kyläyhdistyksen kokouksessa 27.3.2017

TOIMINNAN KEHITTÄMISEN PAINOPISTEET
TALOUS
Kyläyhdistyksen talouden tasapainottaminen on onnistuttu tavoitteiden
mukaisesti. Toimintojen mitoittaminen resursseja vastaavaksi jatkuu.
• Hankkeen maksatuksesta on tulossa lähiaikoina rahaa.
• Kylätalon vuokrausta ulkopuolisille tulee edelleen lisätä.
KYLÄTALO
• Kylätalon käytön lisääminen ja monipuolistaminen edelleen.
• Ihan Pihalla -hankkeen mukaiset toimenpiteet saatetaan loppuun sekä
sisällä että ulkona. Joitakin pieniä muutoksia voidaan suunnitelmaan
tehdä, esimerkiksi Parkour -rataan varattuja rahoja voidaan käyttää
johonkin muuhun hankkeen mukaiseen toimenpiteeseen, mikäli
rahoittaja antaa tähän luvan.
• Kylätalon toimintatilojen yleinen järjestys pidetään hyvällä tasolla ja
tapahtumien jälkeen tilat saatetaan entiseen kuntoon
• Nostetaan kylätalon käyttöastetta etenkin ulkopuolisten kylätalon
käyttäjien mutta myös kyläläisten/kyläyhdistyksen toimintaan liittyvän
käytön osalta. Tarjotaan edelleen tilat vesiosuuskunnan kokouksiin.
• Lisätään kylätalon vuokrauksen sähköistä markkinointia.
TOIMINTA KYLÄLLÄ


Kyläläisten yhteistoimintamahdollisuuksien, yhteisten tapaamisten ja
yhteisen toiminnan pitäminen nykytasolla.



Harrastusmahdollisuuksien ja harrastussisältöjen pitäminen vähintään
nykytasolla.



Eri-ikäisten kyläläisten harrastetarpeiden huomiointi toimintaa
kehitettäessä.



Kylän luontokohteita hyödyntävien lähiliikuntamahdollisuuksien ylläpito
ja kehittäminen (Ihan Pihalla –hankkeen mukaiset toimenpiteet).



Tarjotaan kylätaloa jälleen kesäkioskiksi, tilat tarjoamalla tuetaan
nuorten yrittäjyyttä.

KYLÄYHDISTYS
• Kyläyhdistyksen kyläläisille suuntaaman tiedotuksen toimivuus ja
ajantasaisuus. Yhdistyksen nettisivujen ajantasaisuus ja toimivuus.
• Kyläyhdistyksen toimintojen sujuvuus, ajantasaisuus ja vastuunjaon
selkeys.
o Suunnitelman toteutumisaste vähintään 90 %
o Suunnittelu vastaa sekä taloudellisia että henkilöresursseja.
• Hallituksen kokoukset avoimiksi
o kokouskutsut ja kokouspöytäkirjat nettisivuille
o kyläläisillä mahdollisuus osallistua kokouksiin
• Jo vuonna 2016 on ollut puhetta lisätä hallituksen kokousten määrää (56 kertaa vuodessa), tämä edellyttää aktiivista henkilöä kyläyhdistyksen
johdossa.
TOIMENPITEET
HANKKEET
Ihan Pihalla 3 -hanketta on toteutettu vuosina 2015 -2016, edistymisestä on
tarkemmin raportoitu toimintakertomuksissa.
Jatketaan hanketta hankesuunnitelman mukaisesti. Hankepäätöksen
mukaisesti hanke jatkuu vuoden 2017 loppuun saakka. Hankkeen viimeisten
toimenpiteiden toteutus vuodelle 2017 on suunniteltava siten, että hanke
toteutuu täysipainoisesti. Joitakin hankkeen toimenpiteitä ja budjetoitujen
varojen suuntaamista voidaan suunnitella uudelleen.
KYLÄTALO
• Jatketaan talon energiankulutuksen tehostettua seuranta: vuokralaiset,
yhteisten tilojen lämpötaso, maalämpöpumpun toimivuus/lisälämmön
käytön tarve.
• Toteutetaan Ihan Pihalla -hankesuunnitelman mukaisesti etukuistin
kunnostus (katon ja pylväiden maalaus, kunnostetaan portaat,
rakennetaan köynnösrimoitus).
• Toteutetaan pihalle liikunta-alue Ihan Pihalla -hankesuunnitelman
mukaisesti.
• Hankitaan ja asennetaan Kylätalon keittiöön astianpesukone. Tähän
tarkoitukseen on anottu Oulujärvi Leaderiltä rahoitusta. Samaan

hakemukseen on sisällytetty myös muita pieniä tekniikkainvestointeja,
jotka toteutetaan, mikäli avustus myönnetään.
SEURAINTALO
Toteutetaan Koutaniemen seuraintalon kunnostustoimenpiteet erillisen
suunnitelman mukaisesti.
TIEDOTUS JA MARKKINOINTI
• Siirretään kyläyhdistyksen verkkosivut Kotisivukoneen alustalle ja
pidetään ne ajan tasalla siten, että ne palvelevat kaikkia kyläläisiä.
• Tehostetaan kokoustiedottamista, kyläläisen osallistamista ja
markkinoidaan vuokrattavia tiloja entistä paremmin.
• Keskitetään yhdistyksen tiedottamista ensisijaisesti kotisivuille ja
Facebookiin.
• Jaetaan paperinen kylätiedote tarvittaessa.
• Toteutetaan kyläyhdistyksen toinen ilmoitustaulu.
• Toteutetaan kylätalon opastekyltti Ihan Pihalla –hankkeen mukaisesti.
LIIKUNTAPAIKAT JA -ALUEET
• Jatketaan retkeilyreitin toteutusta:
1. Rakennetaan kolmas nuotiopaikka; istuinryhmä, puuvarasto, WC sekä
laavu. Kuljetetaan talviaikaan tarvittavat rakennusmateriaalit
rakennuspaikalle Pitkänsuon kupeseen.
2. Aloitetaan pitkospuiden rakentaminen (300 metriä). Talviaikaan
kuljetetaan rakennustarvikkeet 21 eri kohteeseen.
3. Vahvistetaan loput 20 % reitin merkinnöistä
4. Ylläpidetään reitin puuhuoltoa kolmeen kohteeseen. Puut hankitaan
lahjoituksin.
• Laitetaan uimaranta ulkoilukarttaan
• Jalkapallokentän kunnostusta jatketaan
o maalien maalaus
o kentän tasoitus
o reuna-alueiden raivaus
• Toteutetaan kylätalon pihan reuna-alueiden raivaus koko pihan osalta
• Pidetään luistelukenttää sään salliessa toimintakunnossa talkoovoimin.

• Pidetään uimaranta toimintakunnossa talkootyönä.
• Jatketaan kylän latuverkoston kehittämistä ja tiedotetaan kyläläisille
avatuista/ ylläpidettävistä laduista.
• Toteutetaan latukartat ilmoitustaululle ja nettiin.
• Tiedotetaan eri kanavia pitkin vapaaehtoisesta latumaksusta.
KERHOT / TAPAHTUMAT
• Ala-asteikäisten tyttöjen ja poikien sählykerho x 1/vko
• Jumppa x 1/vko, uusi vetäjä aloittanut
• Miesten kahvakuula x1/viikko
• Koutaniemen tori- ja kalamarkkinatapahtumaan osallistuminen
• Joulumyyjäiset/marras-/joulukuu/ joulupuuro
• Ärjän Kierros laturetki/maaliskuu
• Iltamat elokuussa seuraintalolla
VASTUUNJAKO
• Vastuu jaetaan asiakohtaisesti, toiminta-/tapahtumakohtaisesti.
• Vastuuhenkilöt organisoivat ja toteuttavat toiminnan sekä järjestävät
tarvittaessa talkoita/palavereita asioiden eteenpäinviemiseksi tai
kokoavat pienryhmiä asioiden valmistelua varten.
• Puheenjohtaja koordinoi ja seuraa toimintaa.
o Hallituksen kokouksissa raportoidaan kokousten välillä
tapahtuneesta toiminnasta ja tarvittaessa raportoidaan kokousten
välillä puheenjohtajalle.
• Vastuuhenkilöt myös vastaavat tiedottamisesta hallituksen muille
jäsenille ja tarvittaessa sisäisestä ja ulkoisesta tiedottamisesta
vastaavalle henkilölle.

