Pöljän Kyläyhdistys ry

Toimintasuunnitelma 2016

Pöljän Kyläyhdistys ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2016
Hallitus, vuosikokous ja muut kokoontumiset




Vuosikokous pidetään 23.2.2016 klo 18 Pöljän Kotiseutumuseolla.
Hallitus kokoontuu tarpeen mukaan.
Hallituksen jäsenistä valitaan edustajat Kalakukko ry:n, Siilinjärven kyläparlamentin ja PohjoisSavon kylät ry:n kokouksiin. Lisäksi osallistutaan kylienvälisiin kokouksiin.

Tapahtumat













27.2.2016 Kyläpäivä yhteistyössä Kyläparlamentin ja toisten kylien kanssa.
19.3.2016 Kevättempaus yhdessä Siilinjärven seurakunnan kanssa Pöljän koululla.
7.5.2016 Roskat Pois! -tempaus 5-tien varren ja kevyenliikeneenväylän siivous.
14.5.2016 Pöljän koulun vanhempainyhdistyksen järjestämään päivään osallistuminen.
11.6.2016 Pöljän kesäkauden avajaiset yhteistyössä kylän yrittäjien kanssa. Samalla
osallistumme Pohjois-Savon kylät Ry:n Avoimet kylät -tapahtumaan.
6.8.2016 Wanhan ajan Pysäkkitapahtuma kunnan Wanhan ajan markkinoiden kanssa. Esa
Ruotsalaisen isän puuveistosnäyttely.
27.8.2016 Peltokirppis ja Pöljän Olympialaiset
Osallistumme kylän joulutapahtumiin kuten Lassilan jouluun
Kauneimmat joululaulut järjestetään yhteistyössä seurakunnan kanssa, mikäli tarvetta on.
Järjestetään Pysäkille pientä tapahtumaa kesäiltoina.
Järjestetään kyläläisille mahdollisuus tuoda omia kuviaan Pöljältä (valokuvia, piirrustuksia jne)
esille kesäksi Pysäkin makasiinin näyttelyyn.
Tapahtumiin yhteistyötä kunnan, kyläläisten, kylän yrittäjien, seurakunnan, toisten
kyläyhdistysten ja muiden yhdistysten kanssa.

Yhteistyö








Kyläyhteistyötä jatketaan.
o Pöljän joukkue osallistuu kylien välisiin turnauksiin.
o Nuorten iltoja järjestetään yhdessä Kolmisopen kyläyhdistyksen kanssa.
Pöljän Marttojen kanssa
o Järjestetään isompien tapahtumien kahviotoiminta.
o Osallistutaan kunnan ja muiden yhteisöjen meille tarjoamiin kahvio yms. tehtäviin.
Pöljän Eräveikkojen kanssa
o Kehitetään kylätalon hyötykäyttöä. Avustetaan Eräveikkoja markkinoimaan kylätalonsa
käyttömahdollisuuksia.
o Ollaan talkooapuna esimerkiksi varainkeruutapahtumissa.
Alueen yrittäjien kanssa
o Markkinoidaan yrittäjien järjestämiä tapahtumia ja ollaan niissä tarvittaessa mukana.
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o








Järjestetään "avoimet kylät" -tyylinen tapahtuma kylän yrittäjien ja yhdistysten kesken
tuomaan omaa kylää esille.
o Annetaan näkyvyyttä kotisivuilla jäsenmaksua vastaan.
Pöljän koulun ja koulun vanhempainyhdistyksen kanssa tehdään yhteistyötä.
o Nuorille suunnattuihin tapahtumiin aktivoidaan mukaan vanhempainyhdistystä.
o Tuetaan kulttuuripolun ja pysäkin hyödyntämistä opetuksessa.
Siilinjärven seurakunnan kanssa
o Organisoidaan tapahtumia ja työpaikkoja nuorille.
o Luodaan ystäväpalvelua vanhuksille.
o Järjestetään kauneimmat joululaulut yhdessä Pöljän koulun kanssa.
o Järjestetään kevättapahtuma lapsiperheille.
Siilinjärven kunnan kanssa
o Osallistutaan kunnan toiminta-alueellamme järjestämiin tilaisuuksiin.
Ympäristökuntien, lähialueen yhteisöjen ja yrittäjien kanssa
o Pysäkkiin liittyvissä tilaisuuksissa aktivoidaan naapurustoa mukaan. Jatketaan hyvää
yhteistyötä Alapitkän ja Lapinlahden kanssa pysäkkitapahtumien suhteen.
o Kulttuuripolkua tutustumiskohteena nostetaan esiin.

Hankkeet ja toimintaryhmät
Valapa-pieninvestointihanke
Ostetaan kyläyhdistykselle erillisen sopimuksen mukaisesti grilli, muurikkapannu, tietokone ja
ilmalämpöpumppu. Hoidetaan maksatukset avustukselle Kalakukko Ry:ltä.

Pöljän pysäkki ja kulttuuripolku
Kyläyhdistys jatkaa Pöljän pysäkin ylläpitoa. Pysäkillä tehdään vielä pientä pintaremonttia sisätiloissa.
Tähän kuuluu mm. huonekalujen ja ovien kunnostaminen. Lisäksi varastorakennuksen varasto-osa
kunnostetaan (uusitujen seinien fiksaus, lattian ja hyllyjen rakentaminen) ja huussit viimeistellään.
Pysäkin makasiinin ovi kaipaa myös uudistusta.
Kulttuuripolun viitoitus viedään loppuun. Haetaan ELY-keskuselta luvat pystyttää tienvarsikyltit
osoittamaan kulttuuripolkua nähtävyydeksi. Markkinoidaan Pöljän pysäkkiä tapahtumien
järjestyspaikaksi. Pidetään pysäkillä kesäkautena erilaisia tapahtumia.

Pöljän muisti
Pöljän Kyläyhdistys ry on mukana Pöljän muisti-projektissa yhdessä Pöljän Marttojen ja Eräveikkojen
sekä Pöljän maa- metsä- ja kotitaloussäätiön kanssa. Kutsutaan kokous koolle tarvittaessa. Kyläkirjojen
myyntiä jatketaan.

Kyläsuunnitelma
Kyläsuunnitelmaan nostettuja kehittämiskohteita lähdetään viemään eteenpäin ja suunnitelmaa
päivitetään.

Pöljän puhti
Pöljän puhti huolehtii kyläläisten kunnosta.
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Liikuntasalivuorot Pöljän koulun salilla jatkuvat. Liikuta Pöljää –tapahtumassa pyritään saamaan koko
kylä liikkeelle. Latuverkon laajennusta Pöljän koululta Hoikille asti lähdetään nyt ajamaan aktiivisesti
eteenpäin. Uimarannan puhtaudesta kannetaan vastuuta.

Pöljän mammat
Pöljän mammat jatkavat kokoontumisiaan tiistaisin. Mammat kokoontuvat Pöljän kotiseutumuseolla
5/2016 asti.

Nuorisoprojekti
Järjestetään tapahtumia yhdessä Kolmisopen kyläyhdistyksen ja muiden tahojen kanssa.

Talous ja varainhankinta





Yhdistyksen hallinnassa on kaksi tiliä: yhdistyksen tili ja Pro Pöljän pysäkki –tili. Pöljän Muistin
tiliä käytetään kyläkirjan myyntitilinä. Kirjan myyntitulot menevät pysäkin hyväksi.
Tapahtumissa ja tempauksissa kerätään aktiivisesti varoja yhdistyksen toimintaan tai
pysäkkitilille. Haetaan jatkolupaa listakeräykselle Pöljän pysäkin hyväksi. Tapahtumien
mahdollistamiseksi kustannetaan vapaaehtoisille järjestysmies- tai hygieniapassikoulutusta
hallituksen hyväksymille kyläyhdistyksen jäsenille.
Yhdistys hakee avustusta toimintaansa Siilinjärven kunnalta ja apurahoja tarpeen mukaan.

Tiedottaminen







Jäsenkirjeitä lähetetään neljä kertaa vuodessa, tapahtumista tiedotetaan kotisivulla ja
facebookissa sekä julistein.
Käytetään Pöljän kyläyhistys –facebooksivua aktiivisesti. Pro Pöljän pysäkki –sivulla kerrotaan
pysäkin vaiheista. Kuvia Pöljältä -sivua pitää aktiivisena Pöljän muisti –hanke.
Huomioidaan sähköisen viestinnän ulottumattomissa olevat paperisin versioin.
Paikallislehti Uutis-Jousen Pienissä kuulumisissa tiedotetaan aktiivisesti.
Tiensuun kaupalla oleva palautelaatikko pyritään saamaan aktiiviseen käyttöön.
Jatketaan kyläreportteritoimintaa lähettämällä kylältä uutisjuttuja Uutis-Jouseen sekä
julkaisemalla pieni videopätkiä kylältä sosiaalisessa mediassa.
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