KOTI YHDISTYKSEN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2011
(Hyväksytty vuosikokouksessa 7. huhtikuuta 2011)
Kokoukset
Vuosikokous (1 kpl)
Vuosikokouksessa käsitellään sääntöjen 7§:ssä mainitut asiat sekä tässä kokouksessa tarpeelliseksi katsotut
tai muut esille tulevat asiat.
Johtokunta
pyrkii kokoontumaan 5–6 kertaa vuodessa.
Jäsenasiat
Jäsenmaksu kerätään ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Jäsenmäärän odotetaan säilyvän entisellään.
Jäsenmaksun suuruudeksi johtokunta ehdottaa 10 euroa. Ylläpidetään atk-jäsenrekisteriä osoitteineen.
Tiedotustoiminta
Jäsenlehti
Lehmuksenlehti ilmestyy ainakin kerran toimintavuoden aikana: tiedotuslehtenä varhain alkukesästä,
jäsenmaksun keruun yhteydessä ja myöhemmin mahdollisesti kotiseudullisella sisällöllä hyvissä ajoin
ennen joulua. Muu tiedotustoiminta tapahtuu paikallislehden välityksellä.
Varsinainen toiminta
TAPAHTUMAT:
Järjestetään XVII Vappuaamun tilaisuus museonmäellä, johon kutsutaan eri järjestöt ohjelmansuorittajiksi.
Mukana mm.; Salon kaupungin museotoimen Perniön museo, Punaisen Ristin Perniön osasto, Perniön
Mieskuoro, Laulusiskot, Pyhän Laurin Ritarit, Kotisoittajat ja puhuja keväälle.
Osallistutaan XXXIV Laurin Markkinat -tapahtumaan omalla osastolla ja myyntituotteilla.
Samalla järjestämme Perniö-aiheisen näyttelyn kahden viikon ajaksi, päättyen markkinaviikonvaihteen
jälkeiseen viikkoon. Julkaisemme markkinapostikortin ja toteutamme lisäleiman.
Järjestetään aiheeltaan vielä täsmentymätön kotiseutukierros myös markkinoiden yhteydessä.
Järjestetään yksi, ns. kotiseuturetki eli ”Eloretki muhal” loppukesän aikana. Kohde mahdollisesti vuoden
2011 kulttuuripääkaupunki Turku.
Osallistutaan tarvittaessa paikallisen itsenäisyyspäivän juhlan järjestelyihin.
JULKAISU- ja KERUUTOIMINTA:
Julkaistaan Perniön Pesä -kirjanen, joka liittyy SAMU:n Perniön museon pienoismalliin.
Järjestetään yhdessä Salon kansalaisopiston kanssa 2011–2012 opistokaudella “Kotiseutuni Savikulma”
-keskustelusarja, jonka tavoitteena on saattaa loppuun aloitettu pienimuotoinen historiateos Perniön
Hämeenkylän ja Metsänojan kylien Savikulman alueen historiasta.
Suoritetaan tietojen keruuta, koskien entisen Perniön alueen postitoimipaikkoja. Tällä työllä hyödynnetään
samalla yhdennentoista kotiseutuaiheisen PERNIÖ -kotiseutukalenteri 2012 julkaisemista.
Yhdistyksen edustajat ovat mukana Kosken kartanon ruukinkirkon kirkollisten toimitusten järjestämisessä
sekä ns. 333-projektissa -kartanoväkihaastatteluin.
Jatketaan perniöläisen pelimanni- ym. paikallisen musiikin sähköistä tallennusta nuotteineen
ja sanoineen painokelpoisina tiedostoina.
YHTEISÖLLISYYS:
Lisäksi yhdistys on jäsenenä Suomen kotiseutuliitto ry:ssä, JärjestöJelppi ry:ssä, Varsinais - Suomen Kylät
ry:ssä, Perniökulttuuri -säätiössä ja on Perniön Laurin markkinat ry:n ns. ulkojäsenenä.
Yhdistyksen jäseniä on mukana sekä SAMU:n Perniön museon päivystyksessä erillisten sopimusten
mukaan, yhteytenä SPR:n Perniön osasto. Lisäksi suoritamme viimeistelyä museossa olevan
pienoismallin valmiiksi saamiseen yhteistyössä kaupungin kulttuuritoimen kanssa.

Avustamme museota ns. Bremerin kivisen vieraskirjan puhdistuksessa museon naapurustossa.
Yhdistyksen jäsenet ovat käytettävissä matkailuryhmien opastamisessa Perniön alueella, esim. yhteistyössä
Salon opaskillan kanssa.
Yhdistys on tiiviissä yhteistyössä Salon kaupungin alueen muiden kotiseutuyhdistysten kanssa.
Yhdistys on Salon Osuuspankin jäsen, perusteina tiivis yhteistyö ja paikallinen perinne.
VARSINAINEN TUOTEMYYNTI:
Jatketaan Perniö-viirin, Yhteinen Ylikulmamme, Kustar ja Sofjar -murrekirjan, Perniö -kotiseutukalenteri
2012 sekä Perniö-postikorttien markkinointia.
Aloitetaan Perniön Pesä -kuvateoksen myynti
MUU TOIMINTA:
Ylläpidetään kotiseutuyhdistyksen internet -sivustoja yhteistyössä Perniönseudun Lehden, Perniökulttuuri säätiön ja Meripirtin Kerho ry:n kanssa.
Avustetaan sisällöllisesti tarpeen mukaan Naarjärven suojeluyhdistys ry:n historia -julkaisua Perniön osalta.
Edistetään Pyhän Laurin kirkon votiivilaivan sijoitusta kirkkosaliin.
Etsitään aktiivisesti ratkaisua ns. kotiseutuarkiston perus tamismahdollisuuteen. Ensisijaisesti tavoitteena
on löytää hyvä ja pidemmällä aikavälillä turvallinen sijoitustila perustettavalle kotiseutuarkistolle.
Osallistutaan LC Perniön kotiseutukierrokseen sisällöllisesti ja tarvittaessa tuetaan saaduista varoista
kuljetuskustannuksia.
Tuetaan perniöläisen korttikerhon näyttelyä Salon kaupungin Perniön kirjastossa.
Tuetaan sisällöllisesti Turku 2011/Pimeyden 876 -sävyä paikallista tapahtumaa ”Pimeän peitto”, joka
järjestetään lokakuussa Perniössä, Pesän sillan ja Pyhän Laurin sillan välisellä alueella.
Samalla osallistutaan sisällöllisesti vielä määrittelemättömällä tavalla Pro Rantakivet ry:n Kulttuurikahvila tilaisuuteen.
Yhdistys anoo Salon kaupungilta ns. “porkkanarahaa” yhdessä muiden kaupungin alueen kotiseutuyhdistysten kanssa. (Yhdistymissopimus kohta 7.5). Mahdollinen avustus kohdennetaan 10%
omavastuuosuudella Perniön Lupajan vanhainkodin asumisviihtyvyyden parantamiseen:
Andrea Vanucchin Akka ja kissa -teos.
Talous
Yhdistyksen tuotot syntyvät varsinaisesta tuotemyynnistä ja kotiseutukalenterista.
Yhdistys anoo huolellisesti harkiten saatavilla olevia avustuksia. (vrt. yllä)
Yhdistys voi ottaa vastaan myös lahjoituksia.
Yhdistyksen jäsenille ei makseta palkkioita vain kulukorvauksia voidaan hyvittää.
Stipendit ja lahjoitukset
Yhdistys voi johtokunnan niin päättäessä luovuttaa yksi–kolme stipendiä erikseen sovittavan tavan
mukaan. Euromäärät –stipendien arvot– johtokunta voi päättää kokouksissaan erikseen.
Lisäksi yhdistys hoitaa Perniön kansalaisopiston “Toverikunnan rahasto” -stipendien jaon
toteutumisen keväällä sekä edellisenä toimintavuonna kotiseutuyhdistyksen hallintoon tullutta
ns. Votiivi-rahastoa (Perniön seurakunta/seurakuntaneuvos Sakari Airola).
Mahdollinen Perniö-mitalien luovutus suunnitelmakaudelta jää johtokunnan päätettäväksi.
Tähän toimintasuunnitelmaan voidaan tehdä muutoksia johtokunnan päätöksellä.
22.3./2011 Perniön kotiseutuyhdistys ry, johtokunta

