Hongiston alueen kyläyhdistys ry.

Toimintasuunnitelma vuodelle 2014
Yhdistyksen tavoitteena on kehittää alueen toimintaa ja lisätä harrastusmahdollisuuksia eri
ikäryhmät huomioon ottaen. Toiminta keskittyy Hongiston koululle ja yhdistyksen
tehtävänä on rakennuksen ylläpitäminen sekä kunnostaminen tavoitteellisesti ja
suunnitelmallisesti. Siivous, kunnostus, lämmitys ja tapahtumat hoidetaan talkoovoimin.
Kyläsuunnitelma
Hongiston alueen kyläyhdistys on aloittanut kyläsuunnitelman tekemisen. Vuoden 2014
tavoitteena on kirjoittaa päivitettävä kyläsuunnitelma Hongiston alueelle. Suunnitelman
kokoamista varten on perustettu kyläsuunnitelmatoimikunta. Kyläsuunnitelman tekoa
seuraa Lohjan kylät ry:n hallinnoima Läntistä lähidemokratiaa -hanke.
Palvelu- ja harrastustoiminta
Yhdistyksen yhtenä tehtävänä on tuottaa palvelu- ja harrastustoimintaa yhteistyössä
muiden paikallisten toimijoiden kanssa eri kohderyhmät huomioon ottaen.
Harrastustoiminta aloitetaan yleensä syksyisin ja sopimukset kirjataan koko lukuvuodeksi,
eli tässä tapauksessa lukuvuodeksi syksy 2014–kevät 2015.
-

jatketaan naperojumppaa ja nuorten urheilukerhoa yhteistyössä Hongiston Tarmon
kanssa

-

jatketaan kudontaa ja joogaa/kuntojumppaa yhteistyössä Hiiden opiston kanssa

-

jatketaan perhekahvilatoimintaa yhteistyössä MLL Lohjan paikallisyhdistyksen
kanssa

-

jatketaan lasten sählykerhoa ja äijäjumppaa

-

pyritään käynnistämään toimintaa ikä-ihmisille

-

pyritään järjestämään työpajoja ja lyhyempiä periodikursseja (esim. djembepaja,
bollywood-tanssikurssi, Pilates, laulupaja, askartelua, kitarapiiri, jamitteluiltoja,
kotiolutkurssi) yhteistyössä eri toimijoiden kanssa

-

hankitaan lisää kalusteita; koottavia pöytiä ja pinottavia tuoleja ja viritetään piano

Tapahtumat
-

järjestetään koko perheen laskiaisrieha
järjestetään Kevättempaus yhteistyössä Hongiston Tarmon kanssa
järjestetään takakonttikirppis ja kylämarkkinat
järjestetään Halloween-juhla koko perheelle ja oma juhla yläkouluikäisille
järjestetään jouluinen puurojuhla
osallistutaan muihin paikallisiin tapahtumiin tarpeen ja resurssien mukaan

Rakennuksen korjaaminen
-

päivitetään Hongiston koulun korjaussuunnitelma ja budjetti

-

haetaan hankeavustuksia suurimpien korjauksien rahoittamiseksi

-

uusitaan rakennuksen ulkoverhousta

Hallituksen toiminta
-

hallituksen kokoukset noin kerran kuukaudessa
sääntömääräinen vuosikokous helmikuussa
osallistutaan Lohjan kylät ry:n järjestämiin seminaaritilaisuuksiin mahdollisuuksien
mukaan
vierailuja tutustumaan muiden kyläyhdistysten toimintaan

Tiedotus
Sisäinen tiedotus
- käytetään kyläyhdistyksen hallituksen sähköpostilistaa
kylayhdistys@intopalleron.net
Ulkoinen tiedotus
- käytetään kyläläisten sähköpostilistaa hongisto@intopalleron.net
- Yhdistyksen kotisivujen kautta tiedotetaan ajankohtaisista asioista
- Kylien ilmoitustauluille jaetaan esitteitä tarvittaessa
- Kyläkirje postilaatikoihin
- Facebook
- Järjestöpalstat
Varainhankinta
-

kannatusmaksut

-

jäsenhankintakampanja

-

kiinteistön korjaukseen haettavat avustukset

-

asunnosta saatavat vuokratulot

-

tilojen vuokraamisesta harrastustoimintaan ja muuhun toimintaan saatavat tulot

-

myyjäiset ja tapahtumissa järjestettävät arpajaiset sekä puffetit

