Pohjan kirkonkylän kyläyhdistys ry
Pojo kyrkoby byförening rf

1 (2)

POHJAN KIRKONKYLÄN KYLÄYHDISTYKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2016
Yhdistyksen sääntöjen mukaisesti yhdistyksen tarkoituksena on edistää kylän asukkaiden
yhteistyötä, omatoimisuutta, kylän elinkelpoisuutta sekä toimia sen asukkaiden yleisten ja yhteisten
etujen valvojana. Lisäksi yhdistys pyrkii edistämään palveluiden säilymistä alueella, kylän
vakinaisten ja vapaa-ajan asukkaiden viihtyvyyttä sekä harrastus- ja kulttuuritoimintaa. Yhdistys
kuuntelee jäsenten toivomuksia sosiaalisessa mediassa ja yhdistyksen kokouksissa sekä muissa
järjestettävissä tilaisuuksissa.
Toimintasuunnitelman päälinjaukset ovat
1. Jäsenhankinta ja -rekisteri
Uusia jäseniä hankintaan tilaisuuksissa ja tapahtumissa, joihin yhdistys osallistuu sekä
yhdistyksen internet ja Facebook -sivuilla.
Jäsenmaksujen kerääminen hoidetaan postitse lähetettävällä laskulla/tilisiirrolla.
Yhdistys ylläpitää jäsenrekisteriä.
2. Yhteistyö muiden järjestöjen kanssa
Yhdistys on jäsenenä Uudenmaan kylät ry:ssä, joka on Uudenmaan kyläyhdistysten kattoorganisaatio.
Yhdistys kartoittaa paikallisen kehittämisen mahdollisuuksia ja tekee yhteistyötä alueen muiden
yhdistysten ja yritysten kanssa ja osallistuu yhteisiin projekteihin kuten Pohjan Päivään.
Yhdistys myös pyrkii edistämään lähidemokratian toteutumista.
Yhdistys jatkaa yhteistyön tekemistä muiden lähiseudun kyläyhdistysten kanssa (Fiskars,
Billnäs, Åminnefors, Antskog, Kuovila jne.) sekä järjestää ja osallistuu yhteisiin kylätapaamisiin.
3. Kyläapu -hanke
Yhdistys jatkaa kyläavustajatoimintaa Suomen Kylätoiminta ry:n Kyläapu -hankkeessa.
Nykyinen kyläavustaja on palkattu ajalle 11.5.2015 – 10.5.2016. Työsuhteen päätyttyä
palkataan uusi kyläavustaja, jos valtio jatkaa ensi vuonnakin pitkäaikaistyöttömien
työllistämisen tukemista myöntämällä palkkaukseen palkkatukea.
4. Vaikuttaminen
Yksi keskeisimmistä tavoitteista on edelleen vaikuttaa palveluiden säilymiseen alueella
(terveyskeskus, apteekki, kirjasto jne.). Yhdistys pyrkii osallistumaan kaikkeen alueeseen
liittyvän suunnitteluun ja päätöksentekoon (esim. Gumnäs – Klockaruddenin kaavoitukseen ja
kirkonkylän uuteen asemakaavaan). Lisäksi pyritään parantamaan alueen viihtyvyyttä ja
turvallisuutta.
5. Nuorisotoiminta
Yhdistys haluaa vaikuttaa nuorison mielekkäiden vapaa-ajanmahdollisuuksien kehittämiseen ja
parantamiseen. Tämä tapahtuu yhteistyössä nuorison, heidän perheiden, koti- ja
kouluyhdistyksen sekä kaupungin nuorisotoiminnasta vastaavien kanssa.
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Yhdistys koordinoi nuorisotilan lisäaukioloa yhdessä kaupungin nuorisotyöntekijöiden kanssa.
Yhdistys pyrkii tuomaan kouluille ja päiväkodeille vähintään yhden kulttuuriohjelman (teatteri,
konsertti tms.).
6. Tiedottaminen
Yhdistys tiedottaa toiminnastaan jäsenille jaettavalla jäsenkirjeellä (2-4 kertaa vuodessa) sekä
www ja Facebook -sivuilla. Yhdistyksestä ja sen toiminnasta tiedotetaan medialle.
Tapahtumista ilmoitetaan ilmoituksin ja julistein, lehdissä sekä tapahtumakalentereissa.
7. Varainhankinta
Yhdistys hakee avustuksia säätiöiltä, yhdistyksiltä ja yrityksiltä.
8. Yhdistyksen kokoukset
Hallituksen kokoukset
Yhdistyksen hallitus kokoontuu tarpeen mukaan (noin kerran kuussa).
Kevätkokous
Kyläyhdistyksen kevätkokous pidetään sääntöjen mukaan toukokuun loppuun mennessä ja
käsitellään säännöissä määrätyt asiat.
Syyskokous
Kyläyhdistyksen syyskokous pidetään sääntöjen mukaan joulukuun loppuun mennessä ja
käsitellään säännöissä määrätyt asiat.
9. Jäsentilaisuudet ja tapahtumat
Yhdistys järjestää tilaisuuksia yksin tai yhdessä muiden alueen yhdistysten kanssa (kyläjuhlia,
kulttuuritapahtumia yms.) ja osallistuu erilaisiin tapahtumiin (esim. Raasepori-päivä, Pohjan
Päivä, Pohjan joulumarkkinat).
Yhdistys pyrkii järjestämään varttuneemmalle jäsenistölle vähintään yhden kulttuuriohjelman
(teatterimatka, konsertti tms.).
Yhdistys tulee järjestämään “Historiallisia kyläretkiä” jäsenistön tutustuttamiseksi kylän
historiaan.
Yhdistyksen alaisuudessa toimiva nk. juhlatoimikunta ideoi ja toteuttaa erilaisia tapahtumia ja
toimintaa huomioiden eri ikä- ja kohderyhmät ja kuunnellen kyläläisten toivomuksia. Vuoden
2016 keskeiset juhlat ja tapahtumat ovat
 Pohjan Päivä (11.6): kyläyhdistys osallistuu omalla toiminnallaan koko kylän yhteiseen
tapahtumaan
 Juhannustanssit (25.6): kaikille avoimet lavatanssit.
 Elojuhla (27.8.): alkuohjelma illallisineen on jäsenille tarkoitettu ja jonka jälkeen on kaikille
avoimet lavatanssit.
 Pohjan joulumarkkinoiden yhteydessä (19.11.) juhlistetaan yhdistyksen vuosipäivää ja
järjestetään nuortenkonsertti yhteistyössä Kelmu ry:n kanssa.

