TOIMINTASUUNNITELMA 2020
Varparannan alueen kyläyhdistys ry:n toimintasuunnitelma pitää sisällään pääsääntöisesti kylien
asukkaille tuotettuja tapahtumia. Kyläyhdistys osallistuu SavonlinnanKylät ry:n ja Savonlinnan
seudun Kolomonen ry:n järjestämään toritapahtumaan, jossa myös Avoimet kylät 6.6. 2020
Kauppatorilla.
Edunvalvonta Juvolan koulun säilymisen ja palvelukyytien jatkumisen puolesta nykyisellään pitää
kyläyhdistystä valppaana.
Kallioranta, laavut ja reitistöt
Kalliorannan osalta siistitään edelleen ympäristöä entistä viihtyisämmäksi. Toukokuussa
rantalentopallokenttä saa uudet hiekat pelialustaksi. Toson, Kaijan ja Leppälammen laavuja
hoidetaan niin, että siellä on ihmisten hyvä viettää vapaa-aikaa lenkkeilyn ja retkeilyn lomassa.
Toson ja Leppälammen laavuille uusitaan huopakate. Kesäkuussa rakennetaan rantaterassi kiviston
päälle sekä otetaan kiviä pois rantavedestä.
Hiihtoladut pidetään kunnossa omalla kalustolla sekä Kievarikierros ry:n kanssa tehtävällä
yhteistyöllä. Ympäristö- ja kyläavustajan töihin haetaan työntekijää 100 % palkkatuella,
mieluimmin omista kylistä.
Hankkeet
Kyläyhdistys on hakenut paikat kuntoon teemahankkeesta, jossa tehdään Kalliorantaan rantaterassi,
uusitaan kentän hiekat sekä uusitaan laavujen katot. Osallistutaan aiesopimuksen mukaisesti
Savonlinnan Kylät ry:n hallinnoimaan Kyliltä kylille hankkeen toteutukseen.
Haukves'-lehti
Haukves'-lehden N:o 9 julkaistaan toimitusjaoksen toimesta toukokuun lopussa. Se jaetaan
levikkialueellaan jokaiseen postilaatikkoon sekä postitetaan lehden tilanneille. Ilmoituksilla
katetaan julkaisujen kulut.
Tiedottaminen
Kotisivuja päivitetään ajankohtaisin asioin ja pidetään ne tiedottavina sekä mahdollisimman
mielenkiintoisina. Facebook-sivujen kautta kerrotaan kylillä tapahtuvista toiminnoista.
Tapahtumista tiedotetaan kotisivujen ja facebookin lisäksi Haukves'-lehdessä sekä paikallislehtien
menovinkki- palstalla.
Edunvalvonta
Huolehditaan kutsuliikenteen jatkuvuudesta, markkinoimalla sen palveluja sekä pitämällä yhteyttä
päättäjiin asian tiimoilta. Seurataan valppaasti asioita, jotka liittyvät mm. Juvolan kouluun sekä
kyläläisiin.
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Turvallisuus- ja hyvinvointisuunnitelma
Turvallisuus- ja hyvinvointisuunnitelmaa päivitetään ja pidetään kotisivuilla luettavana. Vapepaan
eli vapaaehtoiseen pelastuspalvelu rinkiin osallistumiseen kannustetaan. Koulutukset esim. SPR:n
kurssit.
Yhteistyö ja jäsenyydet
Kartanohostel AnnaCatharinan kanssa tehdään yhteistyötä laadittavan sopimuksen mukaisesti.
Kylätupa AnnaCatharinan tiloissa.
Yhteistyön kehittäminen Varpalan, Haukinimen Hakan ry:n ja Sakastin Samoojat ry:n kanssa.
Jäsenyyksiä ovat Savonlinnan Seudun Kolomonen ry, Piällysmies ry, Kievarikierros ry, JärviSuomen Kylät ry. Savonlinnan kylät ja Sääminki- seura ry
Varainhankinta
Varainhankintatapahtumina järjestetään Juhannusjuhlat sekä Kekri-iltamat. Varainhankintatehtäviä
kartoitetaan, joihin saataisiin mukaan talkoolaisia.
Muurinpohjalettujen myynti Avoimet kylät tapahtumassa 6.6. Savonlinnan Kauppatorilla sekä
mahdollisesti muissa tapahtumissa.
Varastorakennuksen vuokraus veneiden talvisäilytykseen talveksi 2020- 2021.
Kalusto
Kyläyhdistyksellä on toimintasuunnitelman liitteenä olevan listan mukaista kalustoa, jota
päivitetään vuosittain.
Tapahtumat
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27.2. Kyläkokous AnnaCatharinassa
21.5. Kalliorannan siivous- ja kenttätalkoot
27.5. Haukves'-lehti N:o 9 ilmestyy
6.6. Valtakunnallinen avoimet Kylät tapahtuma Kauppatorilla
19.6. Kalliorannan Juhannusjuhla
1.-31.6. Terassiatlkoot Kalliorannassa
1.-31.8. Laavujen kattokorjaustalkoot
17.10. Kekri-iltamat Anna Catharinassa
10.12. Kauneimmat Joululaulut

Varparannalla 27.2. 2020
Kyläkokous
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