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POHJAN KIRKONKYLÄN KYLÄYHDISTYKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2013
Vuosi 2013 on yhdistyksen ensimmäinen toimintavuosi, jolloin pääpaino on toimintamuotojen
hakemisessa. Sitä varten kuunnellaan jäsenten toivomuksia yhdistyksen kokouksissa sekä muissa
järjestettävissä tilaisuuksissa.
Toimintasuunnitelman päälinjaukset ovat
1. Jäsenhankinta
Uusia jäseniä hankitaan keskeisiin paikkoihin jaettavilla ilmoituksilla (kauppa, terveyskeskus,
kirjasto, apteekki, pankki, Shell, Påminne jne.). Yhdistys osallistuu ja näkyy eri tapahtumissa
kuten Pohjan markkinat ja Raasepori-päivät (18.-19.5.).
Jäsenmaksujen kerääminen hoidetaan postitse lähetettävällä laskulla/tilisiirrolla.
2. Yhteistyö muiden järjestöjen kanssa
Yhdistys liittyy jäseneksi Länsi-Uudenmaan kylät ry:hyn, joka on Uudenmaan kyläyhdistysten
katto-organisaatio.
Yhdistys aloittaa yhteistyömahdollisuuksien kartoittamisen muiden lähiseudun kyläyhdistysten
kanssa (Fiskars, Billnäs, Åminnefors, Antskog jne.). Yhdistyksestä laaditaan tiedote jaettavaksi
muihin yhdistyksiin, vieraillaan muissa yhdistyksissä ja kutsutaan muita ”kylään”.
3. Kyläapu -hanke
Yhdistys osallistuu Kyläapu -hankkeeseen, jonka tarkoituksena on palkata kyläavustaja
yhdistykseen. Hanke esitellään yhdistyksen jäsenille helmikuun ylimääräisessä
yleiskokouksessa.
4. Vaikuttaminen
Yksi keskeisimmistä tavoitteista on vaikuttaa palveluiden säilymiseen alueella (terveyskeskus,
apteekki, kirjasto jne.). Yhdistys pyrkii osallistumaan kaikkeen alueeseen liittyvän suunnitteluun
ja päätöksentekoon (esim. Gumnäs – Klockaruddenin kaavoitukseen). Lisäksi pyritään
parantamaan alueen viihtyvyyttä, käytettävyyttä (esim. torialue, Västra Nylands folkhögskola –
alue) ja turvallisuutta.
Yhdistys pyrkii vaikuttamaan siihen, että Pohjaan saadaan toinen elintarvikekauppa sekä
siihen, että olemassa olevan S-Marketin tuotevalikoima paranee. Yhdistys pyrkii vaikuttamaan
siihen, että Pohjassa sosiaalityöntekijät olisivat helpommin tavattavissa. Yhdistys selvittää
Pohjankurun rautatieaseman kunnostus- ja käyttöönottomahdollisuuksia. Lisäksi yhdistys
selvittää mahdollisuutta järjestää asuntomessut Pohjassa, kun Gumnäs ja Klockaruddenin
rakentaminen alkaa.
5. Nuorisotoiminta
Yhdistys haluaa vaikuttaa nuorison mielekkäiden vapaa-ajanmahdollisuuksien kehittämiseen ja
parantamiseen. Tämä tapahtuu yhteistyössä nuorison, heidän perheiden sekä kaupungin
nuorisotoiminnasta vastaavien kanssa.
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6. Tiedottaminen
Yhdistykselle tehdään ww-sivut ja facebook-sivut. Yhdistyksestä ja toiminnasta tiedotetaan
medialle. Tapahtumista ilmoitetaan ilmoituksin ja julistein, lehdissä sekä
tapahtumakalentereissa. Yhdistys ilmoitetaan Raaseporin yhdistys-sivuille.
7. Varainhankinta
Haetaan avustuksia säätiöiltä, yhdistyksiltä ja yrityksiltä.
8. Yhdistyksen kokoukset
Hallituksen kokoukset
Yhdistyksen hallitus kokoontuu tarpeen mukaan (noin kerran kuussa).
Ylimääräinen kokous
Kyläyhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään 13.2.2013. Kokouksessa käsitellään niitä
sääntöjen määräämiä syyskokoukseen kuuluvia asioita, jotka perustava kokous 4.12.2012
päätti siirtää ylimääräiseen kokoukseen: vuoden kuluttua erovuorossa olevien hallituksen
jäsenten arpominen, vuoden 2013 toimintasuunnitelma, liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus
vuodelle 2013, vuoden 2013 talousarvio. Ylimääräisessä kokouksessa päätetään
kevätkokouksen pitämisestä 2013.
Syyskokous
Kyläyhdistyksen syyskokous pidetään sääntöjen mukaan joulukuun loppuun mennessä ja
käsitellään säännöissä määrätyt asiat.
9. Jäsentilaisuudet
Järjestetään tilaisuuksia yksin tai yhdessä muiden alueen yhdistysten kanssa.

