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Säynätsalo-seura ry.

TOIMINTASUUNNITELMA 2019

1. Yleistä

Säynätsalo-seuran tarkoitus on ”kotiseudun kaikinpuolinen kehittäminen
paikallisten erityispiirteiden pohjalta, elinympäristön laadun parantaminen
ja ihmisten viihtyvyyden lisääminen, kotiseutuun liittyvän tiedon ja
materiaalin kerääminen, tallentaminen ja esittäminen, kotiseutuhengen
ylläpitäminen ja omatoimisuuden voimistaminen sekä kotiseudun
kulttuurien vaaliminen ja edistäminen” (säännöt § 2).

Lisäksi seura ”toimii alueensa etujärjestönä, on yhteistyössä
kunnallishallinnon kanssa ja vaikuttaa päätöksentekoon (säännöt § 3 1.
mom.).

2. Seuran yleiset toimintaedellytykset ja toiminta:
•

Seurassa on tällä hetkellä 147 jäsentä, joista 88 jäseneen seuralla on
sähköpostiyhteys. Seura pyrkii saamaan uusia säynätsalolaisia
liittymään seuran jäseniksi ja pyrkii muokkaamaan toimintaansa
sellaiseksi, johon jäsenen on kiinnostavaa ja vaivatonta osallistua.
Tavoitteena vuodelle 2019 on saada vähintään sata jäsenmaksun
maksavaa jäsentä seuran jäseniksi ja että heille kaikille on joko
sähköposti- tai postiosoite.

•

Seuran taloudellinen tilanne on vakaa. Merkittävimmät tulonlähteet
ovat jäsenmaksut ja toimitila Vanerilan vuokraamisesta saatavat tulot.
Tuloja saadaan jossain määrin julkaisujen myymisestä ja tämän lisäksi
Jyväskylän kaupunki on myöntänyt pienen toiminta-avustuksen
vuosittain seuran toimintaan. Pyritään markkinoinnilla ja tiedottamisella
lisäämään toimitila Vanerilan vuokraamista ulkopuolisille tilan
tarvitsijoille.

•

Seuran hallitus vastaa seuran sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä.
Sisäisen viestinnän / jäsenviestinnän välineinä käytetään
sähköpostikirjeitä ja seuran Internet-sivuja. Ulkoisessa viestinnässä
ensisijaisia ovat Säynätsalon asukkaat -Facebook sivusto sekä
paikallislehti Säynätsalon sanomat. Toimintavuoden aikana hallitus
tehostaa sekä jäsenviestintää ja sen lisäksi pyrkii löytämään uusia
viestinnän yhteistyömenettelyjä Säynätsalon sanomien kanssa.

•

Seura pitää huolta vuokraamansa toimitila Vanerilan asianmukaisesta
kunnosta sekä toimitilaan sijoitetusta historiallisesti arvokkaasta
aineistosta.

•

Seura huolehtii Äidille-patsaan ja sen ympäristön siisteydestä. Seura
pyrkii järjestämään patsaalle kohdevalaistuksen.
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•

Virallisina ja muina vakiintuneina liputuspäivinä huolehditaan seuran
toimipaikan Vanerilan liputuksesta.

•

Säynätsalon kaupunginosan nykypäivää tallennetaan valokuvaamalla
saarten katu- ja rantamaisemia, asuinrakennuksia ja toimipaikkoja.

3. Tapahtumat vuonna 2019
•

Seura kutsuu Säynätsalolaisten yhteisöjen edustajat 18.3.2019
Vanerilaan käynnistämään tämän vuoden Säynätsalo-päivien
valmistelun. Säynätsalo-päivien teemana on tänä vuonna Päijänne ja
sen merkitys. Seura järjestää päivien aikana ainakin avoimet ovet
toimitila Vanerilassa sekä Äidille-patsaan kukituksen.

•

Seura täyttää 15 vuotta huhtikuussa. Seura juhlistaa merkkipäivää
asianmukaisella tapahtumalla.

•

18.4.2019 vietetään Keski-Suomen päivää. Siihen liittyen Säynätsaloseura järjestää Vanerilassa teemaan liittyvän tapahtuman.

•

Perjantaina 3. toukokuuta Säynätsalo-seura järjestää Säynätsalon
päiväkotikoulun ja poliisin kanssa yhteistyössä
liikenneturvallisuustapahtuman, jonka kohteena ovat päiväkotikoulun
lapset ja oppilaat.

•

Huhti-toukokuussa seura järjestää yhdessä Säynätsalon sanomien
kanssa Lehtisaaren koulun toiseksi ylimmän luokan oppilaille
kirjoituskilpailun, jonka teemana on Päijänteen järviluonto. Kilpailun
teknisestä organisoimisesta vastaavat koulun suomen kielen opettajat.
Kaksi parasta kirjoitusta palkitaan koulun päättäjäisjuhlassa 1.6.2019
Säynätsalon sanomien ja seuran palkinnoilla. Parhaat kirjoitukset myös
julkaistaan Säynätsalon sanomissa.

4. Yhteistyö
•

Seura toimii yhteistyössä toimialueellaan toimivien yhdistysten,
järjestöjen ja yritysten kanssa ja omalta osaltaan pyrkii lisäämään
alueen yhteistyötä ja koettua yhteisöllisyyttä

•

Vuonna 2018 Säynätsalon kunnantalolla aloitti moniulotteisen
toimintansa Tavolo Bianco Oy, jonka toiminta on lisännyt Säynätsalon
tunnettuisuutta ja vierailijoita Säynätsalossa. Toimintavuoden aikana
seura selvittää, millaisia yhteistyömuotoja Tavolo Bianco Oy:n kanssa
on löydettävissä Säynätsalon saarille kohdistuvan luontomatkailun
lisäämiseksi ja monipuolistamiseksi.

