TOIMINTASUUNNITELMA 2018
Varparannan alueen kyläyhdistys ry:n toimintasuunnitelma pitää sisällään pääsääntöisesti kylien
asukkaille tuotettuja tapahtumia. Suunnitelmavuoden tärkein tavoite on saada valmiiksi kylien
hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelma konkretioineen.
Edunvalvonta Juvolan koulun säilymisen ja palvelukyytien jatkumisen puolesta nykyisellään pitää
kyläyhdistyksen valppaana.
Kallioranta ja reitistöt
Kalliorannan osalta siistitään edelleen ympäristöä entistä viihtyisämmäksi. Seuraavana kehittämistehtävänä on raivata hiekkapohjainen pienpelialue esim. beachvolley-kentälle. Kunto-/latu-uraa
WillaNutusta Varpalaan tasataan täyttömaalla kevään 2018 aikana sekä raivataan uraa kesäaikana.
Toson laavua hoidetaan niin, että siellä on ihmisten hyvä viettää vapaa-aikaa lenkkeilyn lomassa.
WillaNutun ympäristön reitistöt siistitään ja merkitään kunnolla. Likolammen laavun ympäristö
siistitään. Ympäristötöihin haetaan työntekijää 100 % palkkatuella, mieluimmin omista kylistä.
Hankkeet
Hankkeita ei suunnitelmavuodelle haeta. Maksetaan hankelaina Savonlinnan kaupungille takaisin
kun edellisien hankkeiden maksatukset Etelä-Savon ELY-keskukselta on saapunut tilille.
Haukves'-lehti
Haukves'-lehden N:o 6 ja N:o 7 julkaistaan toimitusjaoksen toimesta toukokuun ja marraskuun
lopussa. se jaetaan levikkialueellaan jokaiseen postilaatikkoon sekä postitetaan lehden tilanneille.
Ilmoituksilla katetaan julkaisujen kulut.
Tiedottaminen
Kotisivuja päivitetään ajankohtaisin asioin ja pidetään ne tiedottavina sekä mielenkiintoisina.
Tapahtumista tiedotetaan kotisivujen lisäksi Haukves'-lehdessä sekä paikallislehtien menovinkkipalstalla.
Edunvalvonta
Huolehditaan kutsuliikenteen jatkuvuudesta, markkinoimalla sen palveluja sekä pitämällä yhteyttä
päättäjiin asian tiimoilta. Seurataan valppaasti asioita, jotka liittyvät mm. Juvolan kouluun sekä
kyläläisiin.
Turvallisuus- ja hyvinvointisuunnitelma
Turvallisuus- ja hyvinvointisuunnitelma laaditaan loppuun ja julkaistaan toukokuun Haukves'lehdessä N:o 6.

Rahan- ja varainkeräys
Rahankeräyslupa päättyy 30.6. 2018. Markkinoidaan rahankeräystä kaikissa mahdollisissa
paikoissa. Tavoitteena on saada kerättyä 1000 €, jolla tuetaan Kellotapulin valaistusta ja
Kalliorannan sekä kuntouran kehittämis- ja hoitokustannuksia.
Varainkeräystä suoritetaan tapahtumissa järjestettävillä myynnillä sekä arpajaisilla. Työsuoritteita
tuotetaan mm. WillaNuttuun ulkoalueiden hoidossa ja muissa avustavissa tehtävissä sopimuksen
mukaan, joka laaditaan WillaNutun yrittäjien kanssa.

Tapahtumat














22.2. Kyläkokous WillaNutussa
4.3. Kievarikierroshiihtotapahtuma
7.4. Kokonrakennustalkoot Kalliorannassa
24.5. Kalliorannan siivoustalkoot
28.5. Haukves'-lehti N:o 6 ilmestyy
9.6. Valtakunnallinen avoimet Kylät tapahtuma Kalliorannassa klo 12-15
22.6. Kalliorannan Juhannusjuhla
1.9. LOKAALI- Valtakunnalliset kyläpäivät Savonlinnassa
27.9. Kalliorannan syystulet
20.10. Kekri-iltamat WillaNutussa
26.11. Haukves'-lehti N:o 7 ilmestyy
13.12. Joulujuhla WillaNutussa
Kauneimmat Joululaulut WillaNutussa
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Kylätoimikunta

